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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα1
Κωδικός ΝUTS2
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες3
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4

Δήμος Δράμας – Επικεφαλής
Εταίρος/Δικαιούχος
Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Δράμα
66133
Ελλάδα
GR114
2521350630
2521350748
mmeli@dimosdramas.gr
Μιλτιάδης Μελιάδης
www.dimos-dramas.gr
------

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δράμας5 και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ6
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7
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 8
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
γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα.
Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή
στη διεύθυνση (URL): http//www.eprocurement.gov.gr

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
4
Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων
5
Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική
αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
6
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην
Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.
7
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές
δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική
προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
8
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
1
2
3
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1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης9
Οι φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο/το/η:
 Δήμος Δράμας
 Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ)


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΔ)



Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ)



Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΔΕ)




Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής, Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ)
Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας(ΠΟΦΤΜΜΔ)

Οι δαπάνες για τις εν λόγω συμβάσεις θα βαρύνουν τους με Κ.Α10.:







10.6634, 15.6481.02, 15.6061, 20.6061, 20.6699.03, 30.6061, 35.6061, 45.6061 και 70.01.6061 που
θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Δράμας
10/648, 10/6634 και 60/6634 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 του ΝΠΔΔ
60.02.02 και 54.00.60 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 της ΔΕΥΑΔ
10/6634, 25/6631.01, 25/6631.02, 25/6631.03, 25/6631.04, 30/6635 και 30/6682, που θα
συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς
και τον νέο Κ.Α.Υ. που θα δημιουργηθεί για την προμήθεια γάλακτος.
10.6634 που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του
ΠΟΦΤΜΜΔΔ

σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020 του κάθε φορέα
Οι Σχολικές Επιτροπές λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισμό,
και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ΚΑ.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, του ΝΠΔΔ, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, του ΠΟΦΤΜΜΔ, της
ΣΕΠΕ και της ΣΕΔΕ για το οικονομικό έτος 2020.
Τα προς προμήθεια είδη προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών όπως αυτές περιγράφονται στην
συνταχθείσα μελέτη.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):

9

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
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α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Είδος

CPV
15511100-4
15500000-3
15800000-6
15400000-2
15810000-9
15119000-5
03142500-3
03311000-2
03221200-8
15896000-5
15860000-4
15982000-5
39830000-9
33760000-5
33741100-7
39525800-6
39831300-9
39831600-2

Παστεριωμένο γάλα
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Διάφορα προϊόντα διατροφής
Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
Κρέας & πουλερικά
Αυγά
Ψάρια
Οπωροκηπευτικά
Προϊόντα βαθειάς καταψύξεως
Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα
Χυμοί & αναψυκτικά
Προϊόντα καθαρισμού
Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός & χαρτοπετσέτες
Προϊόντα καθαρισμού των χεριών
Πανιά καθαρισμού
Καθαριστικά δαπέδου
Καθαριστικά τουαλέτας

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα

Τμήμα

Αξία
χωρίς ΦΠΑ

Είδος

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

Αξία
με ΦΠΑ

Δήμος Δράμας (Δ.Δ.)
1
2

3
4

Γάλα
Είδη Παντοπωλείου Τρόφιμα
(Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικό Παντοπωλείο)
Έλαια (Κατάστημα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Κοινωνικό
Παντοπωλείο)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

106.758,96

13.878,66

---

120.637,62

67.915,00

8.828,95

---

76.743,95

60.690,00

7.889,70

---

68.579,70

35.160,75

---

8.438,58

43.599,33

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)
5

Γάλα

9.025,20

1.173,28

---

10.198,48

Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ)
6

Είδη Αρτοποιίας

12.720,00

1.653,60

---

14.373,60

7

Είδη Γαλακτοπωλείου

25.630,00

3.331,90

---

28.961,90

8

Είδη Ιχθυοπωλείου

17.000,00

2.210,00

---

19.210,00

9

Είδη Κρεοπωλείου

21.480,00

2.792,40

---

24.272,40

10

Είδη Καταψύξεως (λαχανικά – ψάρια)

5.290,00

687,70

---

5.977,70

11

Είδη Οπωροπωλείου

24.497,00

3.184,61

---

27.681,61

12

Είδη Παντοπωλείου

26.535,50

3.428,82

38,40

30.002,72

Σελίδα 6

13

Έλαια

14

Είδη Καφεκοπτείου

15

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

16.325,00

2.122,25

---

18.447,25

4.020,00

522,60

---

4.542,60

34.996,90

---

8.399,26

43.396,16

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ)
16

Γάλα

12.262,50

1.594,13

---

13.856,63

17

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

30.193,50

---

7.246,44

37.439,94

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΔΕ)
18

Γάλα

10.900,00

1.417,00

---

12.317,00

19

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

33.391,50

---

8.013,96

41.405,46

Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους (ΠΟΦΤΜΜ)
20

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

3.830,00

---

919,20

4.749,20

Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής, Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ)
21
22
23
24
25
26

Είδη Παντοπωλείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
Είδη Καφεκοπτείου
(ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(ΔΕΚΠΟΤΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(Βοήθεια στο Σπίτι)
Γάλα (ΔΕΚΠΟΤΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

383,74

42,48

13,68

439,90

1.533,10

---

367,94

1.901,04

184,00

23,92

---

207,92

1.612,80

---

387,07

1.999,87

1.109,60

---

266,30

1.375,90

1.846,46

240,04

---

2.086,50

565.291,51

55.022,04

34.090,83

654.404,38

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο
των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας είδος / ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτης (άρθρο 59 του Ν.4412/2016).
Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 26 (είκοσι έξι).
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 δυνατότητα παράτασης μπορεί να είναι δίμηνη σε περίπτωση που επέλθει η χρονική
διάρκεια της σύμβασης και δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό και ποσότητες.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.
Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο,
τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον
τμηματικό προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για το ελαιόλαδο (Τμήμα 3, 13), σπορέλαιο (Τμήμα 3, 13),
οπωροκηπευτικά (Τμήμα 11), κρέατα (Τμήμα 9), πουλερικά (νωπά) (Τμήμα 9), αυγά (Τμήμα 9), κατεψυγμένα
ψάρια και λαχανικά (Τμήμα 10) και ψάρια (νωπά {Τμήμα 8}, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή
λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το
Σελίδα 7

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.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 654.404,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% &
24%).
 Πιο συγκεκριμένα:
565.291,51 €
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ)
55.022,04 €
(13% ΦΠΑ)
34.090,83 €
(24% ΦΠΑ)
654.404,38 €
(Προϋπολογισμός με ΦΠΑ)

Θεσμικό πλαίσιο

1.4

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως11:
-

-

-

-
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Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις του.
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «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 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.3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» ,
Ν.4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
Ν.4129/2013 (ΦΚΕ 52/Α/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
Ν.4257 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
Ν.4024/2011, άρθ. 26 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση»,
Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
Ν.4605/2019(ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL
157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. » Άρθρο
43 Τροποποίηση διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)
Ν.4611/2019 (Α’ 73/17-05-2019) «Μέρος Γ’ Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού» Άρθρο 121 (Αντικατάσταση του
Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ)
Η υπ’ αριθμ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1503/11-10-2006), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΤΤ/36586/07
(ΦΕΚ Β΄1323/30-7-2007) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και
Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, την υπ’ αριθμ. 31119/08 (ΦΕΚ Β΄ 990/28-5-2008) Απόφαση
Υφυπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την υπ’ αριθμ.
43726 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2208/08-06-2019 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης – Οικονομικών
ΥΑ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
ΥΑ 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
ΥΑ 11389/1993, άρθ. 5 ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β/1993) του Υπουργού Εσωτερικών
Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις»,
Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2006) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και
13 έως 15,
Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»
ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
ΠΔ 118/2007, άρθ. 4 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών»
ΥΑ Π1 2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»
ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ
τεύχος Α΄ 18) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4257/2014.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των
τροφίμων.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των
τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα
υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2005, για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών
παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για
ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1764/86 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1986 για τον καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας για τα
μεταποιημένα προϊόντα με βάση τη ντομάτα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει {Κανονισμός (ΕΚ) 1132/2004 Κανονισμός (ΕΚ) 996/2001 Κανονισμός (ΕΚ) 1593/1998 και Κανονισμός (ΕΟΚ) 2318/89}
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά
τα πρόσθετα τροφίμων.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα
Τον Κώδικα Τροφίμων – Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π.)
Την υπ’ αριθμ. 275/2013 (ΦΕΚ 563Β΄/7-3-2014) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση του άρθρου 124 «Διατηρημένα τρόφιμα με
αποστείρωση ή συμπύκνωση προϊόντα τομάτας» του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β΄/31-12-1987) όπως ισχύει
Τους Κανόνες ΔΙ.Ε.ΠΠ.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ
Β¨2090/31-7-2014).
ΥΑ 37227/87 των Υπ. Γεωργίας και Εμπορίου (ΚΥΑ) «Περί Τυποποιήσεως των προ συσκευασμένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ
541/Β/9-10-87) που τροποποιήθηκε με Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας – Εμπορίου (ΦΕΚ 209/Τ.Β΄/20-4-88) και όπως μέχρι σήμερα
ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών.
Την ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (εκ) ΤΟΥ 1148/2001 Της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά
με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000για την επισήμανση του
βοείου κρέατος.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1825/2000 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
1760/2000 για την επισήμανση του βοείου κρέατος.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την προέλευση των κρεάτων.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1086/2011 της Επιτροπής της 2ης Οκτωβρίου 2011 για την τροποποίηση των Καν. 2160/2003 &
20173/2005.
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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 και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Η υπ’ αριθμ. 315/15-02-2019 προμελέτη του ΝΠΔΔ (Αρ. Πρωτ. Δ.Δ. 4700/15-02-2019)
Η υπ’ αριθμ. 2178/10-04-2019 προμελέτη της ΔΕΥΑΔ (Αρ. Πρωτ. Δ.Δ. 10354/10-04-2019)
Η υπ’ αριθμ. 113/18-02-2019 προμελέτη της ΣΕΠΕ (Αρ. Πρωτ. Δ.Δ. 5096/20-02-2019)
Η υπ’ αριθμ. 122/18-02-2019 προμελέτη της ΣΕΠΕ (Αρ. Πρωτ. Δ.Δ. 5097/20-02-2019)
Η υπ’ αριθμ. 334/26-02-2019 προμελέτη του ΠΟΦΤΜΜΔ (Αρ. Πρωτ. Δ.Δ. 5759/26-02-2019)
Η υπ’ αριθμ. 571/04-03-2019 προμελέτη της ΔΕΚΠΟΤΑ (Αρ. Πρωτ. Δ.Δ. 6553/04-03-2019)
Τα υπ’ αριθμ. 10542/11-03-2019 και 10192/09-04-2019 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Το υπ’ αριθμ. 10147/09-04-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Το υπ’ αριθμ. 5370/20-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Η υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ
Η υπ’ αριθμ. 186/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΔ
Η υπ’ αριθμ.51/2019 απόφαση ΔΣ της ΣΕΠΕ
Η υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφαση ΔΣ της ΣΕΔΕ
Η υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜΔ
Η υπ’ αριθμ. 57/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ.
Η υπ’ αριθμ. 1186/19-06-2019 συμπληρωματική προμελέτη του ΝΠΔΔ για γάλα, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ
2208/Β/2019) (Αρ. Πρωτ. Δ.Δ. 16993/20-06-2019)
Η υπ’ αριθμ. 1542/19-06-2019 συμπληρωματική προμελέτη της ΔΕΚΠΟΤΑ για γάλα, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ
2208/Β/2019) (Αρ. Πρωτ. Δ.Δ. 16932/19-06-2019)
Το υπ’ αριθμ. 17324/24-06-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για γάλα, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ
43726 (ΦΕΚ 2208/Β/2019)
Η υπ’ αριθμ. 68/2019 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ για γάλα, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/2019)
Η υπ’ αριθμ. 102/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ για γάλα, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/2019)
Το υπ’ αριθμ. 433/20-06-2019 έγγραφο ΣΕΠΕ, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/2019)
Το υπ’ αριθμ. 451/20-06-2019 έγγραφο ΣΕΔΕ, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/2019)
Το υπ’ αριθμ. 1357/20-06-2019 έγγραφο ΠΟΦΤΜΜ, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/2019)
Το υπ’ αριθμ. 4104/25-06-2019 έγγραφο ΔΕΥΑΔ, μετά την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/2019)
Οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με Κ.Α.  10.6634, 15.6481.02, 15.6061, 20.6061, 20.6699.03,
30.6061, 35.6061, 45.6061 και 70.01.6061 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
Οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΔ με Κ.Α. 60.02.02 και 54.00.60 που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
Οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με Κ.Α. 10/648, 10/6634 και 60/6634 που θα συμπεριληφθούν στον προς
ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΠΟΦΤΜΜΔ με Κ.Α. 10.6634 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΟΤΑ με Κ.Α.  10/6634, 10/6643, 10/6644, 25/6631.01, 25/6631.02,
25/6631.03, 25/6631.04, 25/64411.01, 25/6411.02, 25/6411.03, 25/6411.04, 30/6411, 30/6635 και 30/6682 που θα συμπεριληφθούν
στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
Η υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΕΣΩ9Μ-Υ50) απόφαση ΟΕ περί ορισμό επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.
Την υπ’ αριθμ. 176/2019 (ΑΔΑ: 6Η15Ω9Μ-ΧΙΦ) απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για τη
διενέργεια ενιαίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών
Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2020 καθώς και την
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 176/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΟΛΩ9Μ-5ΔΓ) απόφασης
Την υπ’ αριθμ. 289/2019 (ΑΔΑ: 6ΩΖΡΩ9Μ-2ΡΠ) απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί «Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για τη
διενέργεια ενιαίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών
Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2020» μετά τον
Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019) για αλλαγή ΦΠΑ καθώς και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208/Β/2019) για γάλα καθώς και
την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 289/2019 (ΑΔΑ:6ΝΛΩΩ9Μ-ΠΨΞ) απόφασης
Την 138/2019 (ΑΔΑ: ΨΑΛΕΩ9Μ-50Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.
Η Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005351029

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός 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,
ύστερα από της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ
56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924).
Οι διαδικασίες δημοσίευσης και πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 22 και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης,
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του
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διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dimosdramas.gr καθώς και στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), όπως ισχύει και στην ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ισχύει:
Διαδικτυακός τόπος
υποβολής προσφοράς

Ημερομηνία ανάρτησης
της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του
ΚΗΜΔΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης
της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής
προσφορών

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26-07-2019

26-07-2019

28-08-2019
17:00

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28 / 08 / 2019 και ώρα 17:00 μ.μ. και
ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ημέρα Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.12
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
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
Ν.4155/13, όπως ισχύει και στην ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης13
Προκήρυξη14 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26 / 07 / 2019
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και έχει λάβει προσωρινό αριθμό 2019-105284
(26/07/2019 -- 07:17).

Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 15
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 16.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.17: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 77610.

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών
(άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων
27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου
13
Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
14
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2
Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
15
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.
4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
16
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
17
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
12
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 18, 19, 20 σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016:
 Χρονικά
 Πρωινός Τύπος
 Ενημέρωση

Ημερομηνία αποστολής: 26 Ιουλίου 2019
Ημερομηνία αποστολής: 26 Ιουλίου 2019
Ημερομηνία αποστολής: 26 Ιουλίου 2019

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL): www.dimosdramas.gr στην διαδρομή: Δήμος Δράμας: Αρχική ► Διαγωνισμοί Διακηρύξεις, στις 26 / 07 / 2019.21.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνει τον
ανάδοχο της προμήθειας.22

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

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 N.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 τους23
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.

Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από
την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε
και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
20
Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12
ν. 4412/2016
21
Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας
των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
22
Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016
23
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
18

19
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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 σύναψης24 είναι τα ακόλουθα:
1. η με αριθμό 21543/26-07-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19PROC005351029), όπως
αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]25
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. οι υπ’ αριθμ. 176/2019 & 289/2019 (Δ.Δ.), 186/2019 (ΔΕΥΑΔ), 20/2019 (ΠΟΦΤΜΜ), 51/2019
(ΣΕΠΔ), 51/2019 (ΣΕΔΕ), 57/2019 & 102/2019 (ΔΕΚΠΟΤΑ) και 50/2019 & 68/2019 (ΝΠΔΔ)
αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων (1.4 – Θεσμικό Πλαίσιο της
Διακήρυξης).26
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της27
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.gr28.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 υπογεγραμμένο29.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 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.

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο
οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της
προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων
της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της
σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
25
Για συμβάσεις άνω των ορίων
26
Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
27
Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της Α.Α.
28
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που
δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία,
συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.
29
Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
24
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών30.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α΄188)31. Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (υποχρεωτικά πρέπει 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. 32.
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 (υποχρεωτικά
πρέπει 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. 33
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα34.

2.1.5 Εγγυήσεις35
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2. και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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,
Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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.
32
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
33
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171) & με την παράγραφο 7αβ του άρθρου 43 του N. 4605/19.
34
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
35
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
30
31
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η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών36,
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.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
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.),
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.37
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή38 για την υποβολή προσφοράς39.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.40

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής41
2.2.2.1. Ποσό εγγυητικής συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων
σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, του
κάθε τμήματος.42.

Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
38
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
39
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την
αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
40
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
41
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
42
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
36
37
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Τμήμα

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

Είδος

Εγγυητική Επιστολή
2%

Δήμος Δράμας

4

Γάλα
Είδη Παντοπωλείου – Τρόφιμα
(Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Έλαια (Κατάστημα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

5

Γάλα

1
2
3

106.758,96

2.135,18

67.915,00

1.358,30

60.690,00

1.213,80

35.160,75

703,22

9.025,20

180,50

12.720,00
25.630,00
17.000,00
21.480,00
5.290,00
24.497,00
26.535,50
16.325,00
4.020,00
34.996,90

254,40
512,60
340,00
429,60
105,80
489,94
530,71
326,50
80,40
699,94

12.262,50
30.193,50

245,25
603,87

10.900,00
33.391,50

218,00
667,83

3.830,00

76,60

383,74

7,67

1.533,10

30,66

184,00

3,68

1.612,80

32,26

1.109,60

22,19

1.846,46

36,93

ΔΕΥΑΔ
ΝΠΔΔ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Είδη Αρτοποιίας
Είδη Γαλακτοπωλείου
Είδη Ιχθυοπωλείου
Είδη Κρεοπωλείου
Είδη Καταψύξεως
Είδη Οπωλοπωλείου
Είδη Παντοπωλείου
Έλαια
Είδη Καφεκοπτείου
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
ΣΕΠΕ

16
17

Γάλα
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
ΣΕΔΕ

18
19

Γάλα
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
ΠΟΦΤΜΜΔ

20

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
ΔΕΚΠΟΤΑ

21
22
23
24
25
26

Είδη Παντοπωλείου (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(ΚΔΑΠ - ΜΕΑ)
Είδη Καφεκοπτείου ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(ΔΕΚΠΟΤΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(Βοήθεια στο Σπίτι)
Γάλα (ΔΕΚΠΟΤΑ)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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, ήτοι μέχρι 210 ημέρες, 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.
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2.2.2.2. Επιστροφή εγγυητικής
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του Ν.4412/201643.
2.2.2.3. Κατάπτωση εγγυητικής
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 2.2.8, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού44
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 αμετάκλητη45 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας 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
43
44
45

Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017 και με την παρ.7α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017 καθώς και με την παρ. 7α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 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 ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
γγ) στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου 46.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 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.47
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
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 48.
γ) 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. 49

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις
κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
49
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
46
47
48
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2.2.3.3. Αποκλείεται50 από 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.4412/201651,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από 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.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας52,
(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,
(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 2.2.9.2 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 (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.53
2.2.3.4. 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.γ54 και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). 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.
Άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις
συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5
του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
52
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης
του άρθρου 2.2.9.2.
53
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
54
Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
50

51
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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
απόφαση55.
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.
Κριτήρια Επιλογής56
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας57
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 προμήθειας. 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 μέλους 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 ή ….58
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια59
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:
α. 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 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 2.2.9.2 της παρούσας τα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. (Προσάρτημα Α – Παράρτημα XII – Μέρος I - Ν.4412/2016)
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.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα60
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ:

Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016).
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
58
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
59
Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
60
Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
55
56
57
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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.
Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα 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 II - Ν.4412/2016)
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς61. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς
και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 62.

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, 2.2.5, 2.2.6 και 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIβ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του Ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ63 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 IIIα.64
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 φορέα65 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 αυτόν.66
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.67

Άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016.
Τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα,
Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
64
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.
65
Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
66
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.
67
Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών68

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα69
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ
του Ν.4412/201670.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)71.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.372.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 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) του άρθρου 79 παρ. 3 Ν.4412/2016
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 ισχύουν73.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά74:
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,
Το ποινικό μητρώο να έχει εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν την υποβολή του από τον προσωρινό ανάδοχο. Άρθρο 43 παρ. 7αδ
Ν 4605/2019

Τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρ. 43 του Ν.4605/2019
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους
αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των
οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
70
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
71
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
72
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ
παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016)
73
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
74
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης:
68
69
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β.i) για την παράγραφο 2.2.3.2 75, 76 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους
- μέλους ή χώρας
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα
ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών
που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους
ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισής (ΕΦΚΑ). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνετε ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την
εταιρεία.
Η ασφαλιστική ενημερότητα να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, από τον προσωρινό ανάδοχο.
Προσοχή, μόνο σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος της εν λόγω ενημερότητας, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3)
μήνες πριν από την υποβολή της. Άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019

Όσο αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή νομικά) ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Η φορολογική ενημερότητα να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, από τον προσωρινό ανάδοχο.
Προσοχή, μόνο σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος της εν λόγω ενημερότητας, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3)
μήνες πριν από την υποβολή της. Άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019

Επιπλέον, ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του προσωρινού αναδόχου,
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφορά τους Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
β. ii) για την παράγραφο 2.2.3.3 (περίπτωση β’)77 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
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.
Το/τα πιστοποιητικό/πιστοποιητικά δικαστικών αρχών να έχει/έχουν εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν την υποβολή του /
τους από τον προσωρινό ανάδοχο. Άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019
Το Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του
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 και του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρ. 43 του ν. 4605/20189, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί
ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
υποσυστήματος.
76
Προβλ. παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρ. 43 του ν. 4605/2019 «Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75,
τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων
εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.».
77
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
75
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από τον προσωρινό ανάδοχο. Άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019

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 Εσόδων78.
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 ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση
(Ν.1599/86) του προσωρινού αναδόχου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, όπου η υπηρεσία θα δηλώσει
ότι: «Δεν 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.)»
Προσοχή: Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού που
προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, αυτό
αντικαθίσταται από ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
αναδόχου, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού79.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7., ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του προσωρινού
αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
Ν.4412/2016.
Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν ψηφιακή υπογραφή & ημερομηνία μετά την ειδική πρόσκληση προς τον
προσωρινό ανάδοχο.

B. 2.80 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
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Με την παρ. 7αα του άρθρου 43 του N. 4605/19 αναδιατυπώνεται η περίπτωση γ’ παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ώστε το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μέχρι την πλήρη
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ να μην υποκαθίσταται υποχρεωτικά από ένορκη βεβαίωση, αλλά να αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
80
Άρθρο 80 του ν. 4412/2016 που τροποποιήθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
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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.81
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Το Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου, το Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, το Γενικό Πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους από τον προσωρινό
ανάδοχο. Άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν 4605/2019

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:


Δήλωση περί μέσου ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών (στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το
αντικείμενο της σύμβασης), για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017, 2018), συναρτήσει
της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 82
 Δήλωση περί μέσου ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών (στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί
το αντικείμενο της σύμβασης), για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017, 2018),
συναρτήσει 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.83

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:


Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων (Ψηφιακά υπογεγραμμένος) 84 που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία
(2016, 2017, 2018) ιδίων με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή,
με βεβαίωση/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχει/έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με σφραγισμένη και υπογεγραμμένη βεβαίωση του αγοραστή ή
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από
θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται ομοίως κατά την
κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης).
Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα
μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία ΄καθώς και τις μεταβολές του.).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης
από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση

Πρβλ. Παράρτημα XI - Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς
βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση
για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
83
Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β
ν. 4412/2016)
84
Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν,
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
81
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Β.5. 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.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους85 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 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.
Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεν υφίσταται επί του παρόντος εθνικός
επίσημος κατάλογος στην Ελλάδα και ούτε το Γ.Ε.ΜΗ. δεν συνιστά επίσημο κατάλογο. Ωστόσο, το
συγκεκριμένο πεδίο δεν μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος σύμβασης.

Β.7. 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.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.86

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης87
Κριτήριο ανάθεσης88 της σύμβασης89 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής90
και συγκεκριμένα η χαμηλότερη τιμή η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις % στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά 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 για τα Τμήματα 3, 8, 9, 10, 11 και 13. Ενώ, για τα Τμήματα
1,2,4,5,6,7,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25 και 26 η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάση τιμής, ανά τμήμα, για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος της προμήθειας
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται,
ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
87
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
88
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται
ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν
οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
89
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
90
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο
ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
85
86

Σελίδα 26

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Τεχνική Μελέτη (Παράρτημα I), στην
παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματα αυτής για το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές91
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 αυτής92.
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα
22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε
άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. (παρ. 8β του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

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.)» 93.
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 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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 της94.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216
Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
94
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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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 χαρακτήρα95, σύμφωνα με τα οριζόμενα 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 μονάδος, 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]
Επιπλέον


εκτός από την ειδική φόρμα οικονομικής προσφοράς του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), ο προσφέρων θα
επισυνάψει επιπλέον στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, το σχετικό έντυπο οικονομικής
προσφοράς του Δήμου Δράμας που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, σε μορφή pdf, συμπληρωμένο και
ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Προσοχή:
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου (ΕΣΗΔΗΣ)
της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής
προσφοράς (Δήμου Δράμας), υπερισχύει το παραγόμενο από το Σύστημα.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 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.

95

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που συνοδεύεται εξωτερικά με
σχετικό διαβιβαστικό, το οποίο πρωτοκολλείται και απαριθμεί τα εν λόγω έγγραφα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 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 διαδικασίας96.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν97:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του Ν.4412/2016, από τις ηλεκτρονικές πύλες https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/ και www.promitheus.gov.gr
•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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIβ)
•το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος IIIα (ΕΕΕΣ
Οδηγίες)
•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 τα άρθρα 2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της 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.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
•Επισυναπτόμενο υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
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 κεφάλαιο «Μελέτη» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα98, 99.
Οι προσφέροντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν την σχετική:
 Τεχνική Προσφορά Συστήματος, ψηφιακά υπογεγραμμένη η οποία παράγεται από την πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ
Χαρακτηριστικά

Απαίτηση

Γενικά
Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της
συγγραφής υποχρεώσεων, της τεχνικής έκθεσης καθώς και του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης

ΝΑΙ

Απάντηση

ΝΑΙ

Παραπομπή
Σύμφωνα με τα
οριζόμενα της
διακήρυξης

Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει
ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
98
Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
99
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται
υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής
προσφοράς.
96

97
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Όλοι οι οικονομικοί φορείς να αναρτήσουν (στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ) και να προσκομίσουν
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Κατάλογο (ψηφιακά υπογεγραμμένων) των κυριότερων παραδόσεων (δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα) την τελευταία τριετία (2016, 2017, 2018) ιδίων με το αντικείμενο της σύμβασης, ύψους
τουλάχιστον το 20% της δημοπρασίας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα δηλωθέντα
στοιχεία στο Γ. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα - Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής –
ΕΕΕΣ, με αναφορά:
 του αντιστοίχου ποσού,
 της ημερομηνίας
 του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
 Οι παραδόσεις αποδεικνύονται:
εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με βεβαίωση/βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης που έχει/έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή,
εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από θεωρημένο/α
αντίγραφο/α του/των τιμολογίου/ων πώλησης. Εάν ο οικονομικός φορέας
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα
μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν100.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης.
Α. Τιμές
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ - Τμήμα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ - Τμήμα 3,8,9,10,11,13

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων
ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς. Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής
προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των
προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως
τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη
για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Παράδειγμα
Τιμή αναφοράς Έλαια ΝΠΔΔ: = 16.325,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

100

Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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Παράδειγμα:
Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη
Διακήρυξη) 12,5% για τα Έλαια του ΝΠΔΔ. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς του τμήματος:
16.325,00 € - (16.325,00 € x 12,50% = 2.040,625 €) = 14.284,38 €

Προσοχή – σε περίπτωση που το τέταρτο δεκαδικό της τιμής προσφοράς είναι 5 και άνω, τότε το
τρίτο δεκαδικό θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί προς τα πάνω.
(π.χ. Αν η τιμή προσφοράς είναι 1,0328 € μετά την έκπτωση τότε θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί σε
1,033 € και ΟΧΙ σε 1,032 €)

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί έμμεσα το
ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα101
Οι οικονομικοί φορείς θα επισυνάπτουν στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά τους, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που παράγει η πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ καθώς και το σχετικό Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς Δήμου Δράμας (Παράρτημα IV), ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα υπάρχει
συνημμένο στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή docx.102
Στην τιμή περιλαμβάνονται 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 σύμβασης103.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από
το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές, για τα Τμήματα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23, 24, 25, 26 είναι
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για τα Τμήματα 3, 8, 9, 10, 11, 13, είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή το ποσοστό έκπτωσης, με την επιφύλαξη της παρ.
4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή104 στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ορισμένα τμήματα
με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και όλα τα είδη που αναγράφονται στον αντίστοιχο
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο
ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο
των ποσοτήτων των ειδών των προβλεπόμενων στη σχετική μελέτη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν θα
λαμβάνεται υπόψη προσφορά εάν δεν είναι συμπληρωμένη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου και αν
Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. ανθρωποώρες κ.α.
Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
104
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
101
102
103
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δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας. Σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του
συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς, υπερισχύει το παραγόμενο από το
σύστημα.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών105
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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 προσφορών106
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,107
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,
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) στην οποία εμπεριέχεται και εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει 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 άρθρου73 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.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) 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.

105
106
107

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών108
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, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00.109
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση
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.
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 οργάνου110.
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
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) Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως
διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων
των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων111 και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το
Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας.
110
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να
έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους”
111
α
Προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρ.43 του Ν.4605/2019.
108
109
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εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
στην αναθέτουσα αρχή112 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 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 προσφορές113.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων
των ανωτέρω σταδίων114 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου115 - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική ειδική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 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 -2.2.8 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, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 αίτημα
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών. Η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που
η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79
παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 116
Η διαδικασία συμπλήρωσης δικαιολογητικών θα πρέπει να αναφέρεται στο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, κατά την έννοια της δικονομικής Οδηγίας 1989/665/ΕΚ όπως ισχύει,
λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 117
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
Μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107
περ. 18 του ν. 4497/2017.
115
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
116
Βλ. παρ. 2 του άρθρ.103 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12β του άρθρ.43 του Ν.4605/2019.
117
Βλ. παρ. 7 του άρθρ.103 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12δ του άρθρ.43 του Ν.4605/2019.
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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 2.2.8
(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 του118.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει 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 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 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 είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.
Για την υποβολή εγγράφων, σε όλες τις φάσες του διαγωνισμού, ισχύουν τα εξής:

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.

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

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),
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 καθώς και ιδιωτικά έγγραφα σε απλή φωτοτυπία εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρ. 80 του
Ν.4412/16, τροποποίηση που επήλθε με την παράγραφο 7αε του άρθρου 43 του Ν.4605/19.
 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

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 δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
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Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 372 του Ν.4412/2016.
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του Ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α
του Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.».119
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες120 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. 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 γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 103 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 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 αρχής121 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 παράλειψης122.

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017 και με την παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
122
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
119
120
121
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά123 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 πιστοποιητικών124
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 προσφυγής125.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ126.
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 διαφορετικά127.
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.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
125
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
126
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
127
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
123

124
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
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.
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 είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 128
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 επιστρέφονται 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.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

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΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς
και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.129. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016.

4.5

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.4412/2016130, 131

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης132

4.6.1. 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.

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Άρθρο 132 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016).
132
Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
129
130
131
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από το Δήμο, τα επιμέρους νομικά πρόσωπα
και τις επιχειρήσεις ξεχωριστά μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μετά την παραλαβή των
τροφίμων – λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου των εκάστοτε τιμολογίων που περιλαμβάνονται
σε κάθε ένταλμα
β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει και μετά την τροποποίηση με το άρθρ. 44 του
Ν.4605/2019))
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.4412/2016133
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και ι κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016)134 .
δ) Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής θα
καταβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας
1% επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος135 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
Ν.4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

133

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
135
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
134
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
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 πρόστιμο136
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.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων137

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203,
206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον την αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή
αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

136
137

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρ. 43 του Ν.4605/2019.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη σύμφωνα με την επιθυμία του Δήμου Δράμας, τα
επιμέρους νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του
προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
μεταφοράς τροφίμων.
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια τρόφιμα / αναλώσιμα είδη παντοπωλείου όπως
παρακάτω:
Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων / αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Δράμας και
όλων των φορέων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων για χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει
το Δήμο, τα νομικά του πρόσωπα και επιχειρήσεις με την παραγγελθείσα ποσότητα τροφίμων /
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία.
Οι παραγγελίες θα γίνονται τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή γραπτώς από τους φορείς.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν
της ορισθείσης προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών θα πληρώνει προς το Δήμο ή τα νομικά του
πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις του, ως ποινική ρήτρα ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Προσοχή
Η παράδοση του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος θα γίνεται καθημερινά ή τρείς φορές την εβδομάδα, πριν της 9
το πρωί, στους χώρους που θα υποδείξει ο κάθε φορέας μετά από παραγγελία και σύμφωνα με τους υπαλλήλους που
δικαιούνται γάλα.
Το ψωμί του ΝΠΔΔ θα παραδίδεται κάθε μέρα στους παιδικούς σταθμούς.
Όλα τα τρόφιμα θα παραδίδονται πριν της 12 το μεσημέρι, με κατάλληλο μεταφορικό μέσο
Οι παραγγελίες του ΝΠΔΔ θα παραδίδονται κάθε εργάσιμη μέρα από 7:00 π.μ.- 09:00 π.μ. με κατάλληλο μεταφορικό
μέσο του προμηθευτή και σε κάθε παιδικό σταθμό που θα υποδείξει το ΝΠΔΔ.

Η μη εκτέλεση της προμήθειας δεν δικαιολογείται, παρά μόνο σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι όπως πανελλαδική κλαδική απεργία (ή σε περίπτωση απεργίας πρατηρίων υγρών
καυσίμων κλπ), αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια από τον προμηθευτή για την εξυπηρέτηση
με άλλα μέσα, διαφορετικά θα 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 και την επιτροπή παραλαβής,
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. 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
ως άνω νόμου της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τονίζεται ότι ο Δήμος Δράμας, τα νομικά του
πρόσωπα και οι επιχειρήσεις, διατηρούν το δικαίωμα να αποστείλουν δείγματα από τα τρόφιμα / αναλώσιμα είδη
παντοπωλείου ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό
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Χημείο του Κράτους ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, 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.
Ο Δήμος Δράμας, το ΝΠΔΔ, η ΔΕΥΑΔ, η ΣΕΠΕ, η ΣΕΔΕ, η ΔΕΚΠΟΤΑ και ο ΠΟΦΤΜΜ δεν υποχρεούται να
απορροφήσει το σύνολο των τροφίμων ή των αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι
ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του
Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν
στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της
αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων
ποσοτήτων), εφόσον, βάσει των αναγκών του κάθε φορέα, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της
εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για
το λόγο αυτό από το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις του.
Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους, του ιδίου τμήματος, εις βάρους
άλλου είδους.
Τρόφιμα ή αναλώσιμα 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 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 τροφίμων / αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 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 ή τηλεφωνικά ή μέσω
τηλεομοιοτυπίας από το Δήμο Δράμας και από την εκάστοτε υπηρεσία.
Αν η παραλαβή των ειδών 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 εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από
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την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. .138

6.2.3.
Η παράδοση θα είναι σύμφωνα με το εδάφιο 6.1.1., σε προκαθορισμένες ώρες, ημέρες και εγκαταστάσεις που θα
ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία.
Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης (π.χ. λόγους απεργίας μεταφορικών
μέσων, λόγους τροφοδοσίας καυσίμων κλπ.) οποιοδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια, γιατί η
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

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’ έφεσιν εξέτασης.
Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον
προμηθευτή.
Δράμα, 26 Ιουλίου 2019
Ο Δήμαρχος Δράμας

Χριστόδουλος Μαμσάκος
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Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

Σελίδα 45

Παραρτήματα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Μ. Μελιάδης
Τηλ.: 2521350-630
Fax: 2521350-748
E-mail: mmeli@dimosdramas.gr
ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου
για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
(με 13% ΦΠΑ)

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ):

423.246,36 € & 142.045,15 €

Φ.Π.Α.

55.022,04 € &

Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ):
Τρόπος Εκτέλεσης:

(με 24% ΦΠΑ)

34.090,83 €

478.268,40 € & 176.135,98 €

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

1. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
3.Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Οικονομικές Προσφορές
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= 565.291,51 €
=

89.112,87 €

= 654.404,38 €

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθειας Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου

για τις ανάγκες του / της:

Δήμου Δράμας
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας
ΔΕΥΑΔ
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
ΔΕΚΠΟΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
565.291,51 €
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Δράμας θα διεξάγει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρου 27 του Ν.4412/16 για την
προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Δράμας, του ΝΠΔΔ, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, του ΠΟΦΤΜΜΔ, της ΣΕΠΕ και της ΣΕΔΕ από την υπογραφή
των συμβάσεων έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου
για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού
654.404,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη.
Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη:
1. του Δήμου Δράμας
 σε γάλα του προσωπικού του Δήμου, ως μέσο ατομικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 53361/2006 και της 43726/2019, ως ισχύει.
 σε γάλα των απασχολημένων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 (ΦΕΚ 424/Β/2016) καθώς και τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής αλληλεγγύης (Δεκ. 2016)
 για των αναγκών (σε τρόφιμα) του Κοινωνικού Παντοπωλείου
 για των αναγκών (σε είδη καθαριότητας) των υπηρεσιών του Δήμου
2. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (είδη σίτισης και καθαριότητας)
 των νηπίων που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς,
 των ατόμων που εξυπηρετούνται στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)
 των ατόμων που εξυπηρετούνται από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
 σε γάλα του προσωπικού του ΝΠΔΔ, ως μέσο ατομικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 53361/2006 και της 43726/2019, ως ισχύει.
3. της ΔΕΥΑΔ
 σε γάλα του προσωπικού της ΔΕΥΑΔ, ως μέσο ατομικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής της
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2006 και της 43726/2019, ως ισχύει.
4. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 για των αναγκών (σε είδη καθαριότητας) των δημοτικών σχολείων
 σε γάλα για τις καθαρίστριες της σχολικής επιτροπής (ΦΕΚ 107/Α/2017)
5. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 για των αναγκών (σε είδη καθαριότητας) των γυμνασίων και λυκείων
 σε γάλα για τις καθαρίστριες της σχολικής επιτροπής (ΦΕΚ 107/Α/2017)
6. του Πολιτισμικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
 για των αναγκών σε είδη καθαριότητας
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7. της ΔΕΚΠΟΤΑ
 για των αναγκών (σε είδη καθαριότητας και τροφίμων) των υπηρεσιών (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, Βοήθεια στο
Σπίτι, κλπ)
 σε γάλα του προσωπικού της ΔΕΚΠΟΤΑ, ως μέσο ατομικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής της
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 53361/2006 και της 43726/2019, ως ισχύει.

Στις 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240) δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με τον Ν.
4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’), η οποία στο άρθρο 4 αυτής προβλέπει ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –
χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων
των σχετικών υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις
ανάγκες των Δήμων, ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους
οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται».
Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.4412/2016
καθώς και με τις υπόλοιπες διατάξεις που αναγράφονται στην διακήρυξη.
Συνεπώς, ο Δήμος Δράμας, ως Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες
ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των
ανωτέρω ειδών για την κάλυψη τόσο των δικών του αναγκών όσο και των αναγκών των νομικών του προσώπων
και επιχειρήσεων.
Προσοχή: Προέκυψε αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ (άρθρο 121 του Ν.4611/2019 {ΦΕΚ Α/73/2019}) ενώ η
διαγωνιστική διαδικασία ήταν σε εξέλιξη {Οι προμελέτες και οι αποφάσεις ΔΣ των νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων είχαν ολοκληρωθεί πριν την εφαρμογή του νέου Νόμου 4611/2019 περί αλλαγής συντελεστών
ΦΠΑ}. Ωστόσο, οι αλλαγές ΦΠΑ ενσωματώθηκαν στην παρούσα διακήρυξη, μετά από απόφαση ΔΣ, έτσι
ώστε να υπάρχει συμμόρφωση της παρούσας διακήρυξης, με την ισχύουσα νομοθεσία.
Α. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο Δράμας:


Στην υπ’ αριθμ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1503/11-10-2006), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις
υπ’ αριθμ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ Β΄1323/30-7-2007) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, την υπ’ αριθμ. 31119/08 (ΦΕΚ Β΄ 990/28-5-2008) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών –
Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την υπ’ αριθμ.
43726 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2208/08-06-2019 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών, προβλέπεται η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου
γάλακτος σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους του Δήμου στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής
προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας.
Στην υπ’ αριθμ. 6.1714/5.1504 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 424/Β/2016) των Υπουργών Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προβλέπεται η παροχή
ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση στους απασχολούμενους μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»
Κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης το Τμήμα Προμηθειών με το με αριθμ. πρωτ. 3958/08-02-2019
έγγραφό του αιτήθηκε λίστα των δικαιούχων γάλακτος, σε απάντηση του οποίου το Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών απέστειλε το με αριθμ. πρωτ. 10542/11-03-2019 έγγραφό
του.
Από το ως άνω έγγραφο προκύπτει ότι δικαιούνται ένα (1) λίτρο φρέσκου γάλα σε ημερήσια βάση, κατά
το μέγιστο, συνολικά τετρακόσια πενήντα (450) άτομα (δικαιούχοι), από τα οποία τα 284 είναι τακτικό
προσωπικό του Δήμου και οι 166 είναι απασχολούμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Αν
υπολογισθεί και το διάστημα (σε μήνες) που αναλογεί σε καθέναν για το παραπάνω σύνολο των
εργαζομένων απαιτούνται συνολικά ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα (97.944)
λίτρα γάλακτος. Πιο συγκεκριμένα:
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284 (υπάλληλοι) x 22 (ημέρες) x 11 (μήνες)
166 (απασχολούμενοι σε πρόγραμμα) x 22 (ημέρες) x 8 (μήνες)
Σύνολο

= 68.728 (λίτρα)
= 29.216 (λίτρα)
97.944 (λίτρα)

Κατόπιν τούτου, ο προϋπολογισμός της προμήθειας του γάλακτος ανέρχεται στο ποσό των 120.637,62 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (106.758,96 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2020 έως και 31-12-2020. Η δαπάνη που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως
και 31-12-2020 θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 2020.
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 5370/20-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού, ο προϋπολογισμός της προμήθειας των τροφίμων που θα καλύψουν τις ανάγκες
του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας (Κοινωνικό Παντοπωλείο) από 01-01-2020
έως και 31-12-2020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 145.323,65 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(128.605,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 0101-2020 έως και 31-12-2020 θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 2020.


Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 10147/09-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, ο προϋπολογισμός της προμήθειας σάκων απορριμμάτων από 01-01-2020 έως και 31-122020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 16.337,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13.175,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως και 3112-2020 θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 2020.



Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 10192/09-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ο προϋπολογισμός για την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου από 01-01-2020 έως και
31-12-2020 ανέρχεται στο ποσό των 27.262,33 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (21.985,75 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως και 3112-2020 θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 2020.



Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός του Δήμου Δράμας (γάλα εργαζομένων, Κοινωνικό Παντοπωλείο,
λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως και 31-12-2020
βαρύνεται συνολικά με το ποσό των 309.560,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (270.524,71 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β. Για το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας:
Σύμφωνα με τα με αριθμό πρωτοκόλλου 315/15-02-2019 και 1191/20-06-2019 έγγραφα του ΝΠΔΔ
(50/2019 & 68/2019 αποφάσεις ΔΣ) ο προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΝΠΔΔ από 01-01-2020 έως και 31-12-2020
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 216.865,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (188.494,40 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι δαπάνες θα προβλεφθούν και θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2020.
Γ. Για την ΔΕΥΑΔ:
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2178/10-04-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΔ (186/2019 απόφαση ΔΣ)
ο προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος που θα καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας από 01-01-2020
έως και 31-12-2020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.198,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (9.025,20
€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2020.
Δ. Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 113/18-02-2019 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (51/2019 απόφαση ΔΣ) ο προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος και λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου που θα καλύψουν τις ανάγκες της σχολική επιτροπής από 01-01-2020 έως και 31-122020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 51.296,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (42.456,00 € μη
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι δαπάνες θα προβλεφθούν και θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2020.
Ε. Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 122/18-02-2019 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (51/2019 απόφαση ΔΣ) ο προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος και
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου που θα καλύψουν τις ανάγκες της σχολική επιτροπής από 0101-2020 έως και 31-12-2020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 53.722,46 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(44.291,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι δαπάνες θα προβλεφθούν και θα εγγραφούν στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020.
ΣΤ. Για τον Πολιτιστικό Οργανισμό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 334/26-02-2019 έγγραφο του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (20/2019 απόφαση ΔΣ) ο προϋπολογισμός της προμήθειας λοιπών
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΠΟΦΤΜΜΔ από 01-01-2020 έως και 3112-2020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.749,20 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3.830,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη θα προβλεφθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2020.
Ζ. Για την ΔΕΚΠΟΤΑ
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 571/04-03-2019 έγγραφο της ΔΕΚΠΟΤΑ (57/2019 απόφαση ΔΣ) ο
προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου που θα καλύψουν
τις ανάγκες της ΔΕΚΠΤΑ από 01-01-2020 έως και 31-12-2020 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8.011,13 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6.669,70 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη θα προβλεφθεί και θα
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
του Δήμου, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων αυτού ανέρχεται στο ποσό των 586.111,55 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (13% και 24%) και αναλύεται σχηματικά ως εξής:

13% ΦΠΑ

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ
Γενικό Σύνολο
Γενικό Σύνολο (13% & 24% ΦΠΑ)

423.246,36 €
55.022,04 €
478.268,40 €

24% ΦΠΑ

142.045,15 €
34.090,83 €
176.135,98 €
654.404,38 €

Η σύναψη σύμβασης προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του
Δήμου, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων αυτού θα λάβει χώρα μετά από Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για το ελαιόλαδο, σπορέλαιο, οπωροκηπευτικά,
κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά, κατεψυγμένα και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), 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,
για τα υπόλοιπα είδη.
Ο κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα,
αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος επί ποινή αποκλεισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για
ορισμένα μόνο είδη ενός ομάδας.
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Ο Δήμος, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτού δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να
απορροφήσουν 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 εις βάρους 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 λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου που θα υπογραφούν
ανάμεσα στο Δήμο, τα νομικά πρόσωπα και των επιχειρήσεων αυτού και τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα λήγουν στις 31-12-2020, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να
έχει παραδοθεί το σύνολο των αιτούμενων υπό του Δήμου, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων
ποσοτήτων ειδών.

Δράμα, 25 Ιουλίου 2019
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Μαυρίδης

Αιμίλιος Αθανασίου
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
O Προϊστάμενος του
Τμήματος Προμηθειών

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Μιλτιάδης Μελιάδης

Σελίδα 53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Μ. Μελιάδης
Τηλ.: 2521350-630
Fax: 2521350-748
E-mail: mmeli@dimosdramas.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα και ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά.

Είδη Γαλακτοπωλείου
α/α
1
2
3

4

5

Είδος – περιγραφή

Τμήμα

Γάλα – Λευκό φρέσκο πλήρες παστεριωμένο και ομογενοποιημένο αγελαδινό, κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής, με 3.5% λιπαρά, σε συσκευασία του 1 lt.
Γάλα – Λευκό φρέσκο πλήρες παστεριωμένο και ομογενοποιημένο αγελαδινό, κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής, με 3.5% λιπαρά, σε συσκευασία των 2 lt.
Γιαούρτι αγελαδινό - 0% ή 2% ή 3,9% λιπαρά Να πληροί τις ισχύουσες περί τροφίμων διατάξεις σε συσκευασία των 200 gr. και κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής.
Τυρί φέτα ΠΟΠ Α΄ ποιότητας από πρόβειο και γίδινο γάλα και κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής
Να μη είναι πολύ αλμυρό, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση, Να διατίθεται σε μεγάλα
κομμάτια και νη μην έχει τρίμματα..
Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
α). «ΦΕΤΑ» (FETA)
β). Προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)
γ). Τυρί
δ). Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή
ε). Το καθαρό βάρος του περιεχομένου
στ). Η ημερομηνία παραγωγής
ζ). Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:
1) Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ
2) Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας
3) Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ–1650-20.12.94).
Το τυρί να προέρχεται
από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Αποκλείονται τα τρίμματα και σε συσκευασία των 4 kg.
Ημίσκληρο τυρί - Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα, κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής, που να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο
από ανεπιθύμητες οσμές
και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.
Η συσκευασία, της οποίας το βάρος να είναι 3 kg. θα είναι πλαστική αεροστεγής με το
εσωτερικό φύλλο ή φιλμ που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον
Κ.Τ.
Στην συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις:
α). «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ»
β). Τυρί
γ). Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.
δ). Το βάρος του περιεχομένου.
Ε. Η ημερομηνία παραγωγής.

1, 5, 7, 16, 18,
26
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Το τυρί ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
6
Βούτυρο αγνό αγελαδινό–σε συσκευασία των 250gr, 82% λιπαρά
7
7
Παραδοσιακό γιαούρτι αγελάδας σε συσκευασία των 240gr
7
8
Γιαούρτι στραγγιστό σε συσκευασία 200 gr με 10% λιπαρά
7
9
Γιαούρτι στραγγιστό σε συσκευασία 1 kg - πλήρες
7
10 Αριάνι (ξυνόγαλο) συσκευασία του 1 lt
7
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.

Είδη Παντοπωλείου
α/α
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

Είδος – περιγραφή
Αλεύρι – για όλες τις χρήσεις και αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου
βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι
υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμία μυρωδιά. Να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 1 kg.
Κριθαράκι - (μέτριο) από 100% σιμιγδάλι. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500 gr.
Ρύζι - (τύπου καρολίνα) να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην
παρουσιάζετε οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα
Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία του 1 kg.
Ρύζι κίτρινο - (τύπου μπονέτ) να είναι απολύτως καθαρό,
απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζετε οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί
της συσκευασίας να αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
πλαστική συσκευασία – χωρίς ίχνος παραβίασης του 1 kg.
Μακαρόνια - (Νο 6) από 100% σιμιγδάλι. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 500gr.
Κοφτά μακαρόνια - από 100% σιμιγδάλι. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση
και να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
Φακές - (χονδρές) τυποποιημένες, να είναι απολύτως καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη
ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να
αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη
συσκευασία των 500gr.
Φασόλια - (σούπας μέτρια) τυποποιημένα, να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε
ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να
αναγράφεται ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική ή χάρτινη
συσκευασία του 500gr.
Ρεβίθια - τυποποιημένα, να είναι απολύτως καθαρά, απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Να
μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται
ποιότητα Α’ και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία – χωρίς ίχνος
παραβίασης των 500 gr
Γάλα εβαπορέ - λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο γάλα του οποίου η
κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά προτίμηση εγχώριας
παρασκευής σε μεταλλική συσκευασία 410 gr.
Μέλι (πευκόμελο) - πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής σε γυάλινη ή τενεκεδένια συσκευασία των 450 gr.
Μέλι – κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής. Η ονομασία «πευκόμελο» πρέπει να είναι
ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη πάνω στη συσκευασία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται
στη συσκευασία το καθαρό βάρος σε γραμμάρια, το όνομα ή ηεμπορική επωνυμία και η
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διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή. Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα
του 1 kg.
Ελαιόλαδο - ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας 0,1 – 0,8 και κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 5 lt.
Καλαμποκέλαιο – 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, λαμπερό και άοσμο και κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία του 1 lt.
Τραχανάς ξινός – παραδοσιακός τραχανάς ξινός από πλιγούρι, αλεύρι και γιαούρτι κατά
προτίμηση εγχώριας παρασκευής των 500 gr.
Τραχανάς γλυκός – παραδοσιακός τραχανάς γλυκός από πλιγούρι, αλεύρι και γιαούρτι κατά
προτίμηση εγχώριας παρασκευής των 500 gr.
Σιμιγδάλι (ψιλό) – Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές ∆ιατάξεις και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του
προϊόντος. Κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία – χωρίς ίχνος
παραβίασης των 500 gr.
Γαλοπούλα καπνιστή - κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής
Ελιές απύρηνες – χύμα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής
Ελιές καλαμών – χύμα - κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης
Πλιγούρι - Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό
και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
Φιδές - Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και
απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
Αστράκι – Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό
και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
πλαστική συσκευασία – χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
Κουσκούς - Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό
και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
Φαρίν λακτέ - με σιτάλευρο βιταμίνες και σίδηρο. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι
κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 300 gr
Φαρίν λακτέ με μπισκότα - Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι
απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 300 gr
Φαρίνα – Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρό
και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
χάρτινη συσκευασία των 500 gr.
Ριζάλευρο βανίλιας - Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι
απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 150 gr
Νιφάδες βρώμης ολικής αλέσεως - Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και
να είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
Δημητριακά ολικής άλεσης - (όχι σοκολατένια) να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και
αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα και χωρίς
χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία - χωρίς
ίχνος παραβίασης των 375 gr.
Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας - Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι
απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κ.λ.π. Να είναι κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 400 gr
Κονσέρβα ζαμπόν - (χοιρινό), κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική
συσκευασία των 200 gr.
Κονσέρβα (σαρδέλα σε λάδι) - χωρίς καυτερές ουσίες κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής
σε μεταλλική συσκευασία των 100 gr.
Ζάχαρη – ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 1 kg.
Άχνη ζάχαρη - απαλλαγμένη από ξένες ύλες και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
χάρτινη συσκευασία – χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
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Αλάτι – ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο, με περιεκτικότητα σε NaCl
τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην
περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
συσκευασία - πλαστική σακούλα - χωρίς ίχνος παραβίασης των 500 gr.
Ιωδιούχο αλάτι - ψιλό, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο, με περιεκτικότητα σε NaCl
τουλάχιστον 97%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην
περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
συσκευασία - πλαστική σακούλα - χωρίς ίχνος παραβίασης των 1.000 gr.
Ντοματοχυμός (σάλτσα ντομάτας) - σάλτσα που να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση
χυμού ντομάτας ώστε τα στερεά συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι τουλάχιστον
6%. Κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 500 gr
Ντοματάκι - ψιλοκομμένο και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία
των 400 gr.
Ντοματάκι – σε συσκευασία Τετραπάκ των 520 gr.
Πραλίνα φουντουκιού - εξαιρετική ποιότητα πραλίνα με υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι,
γάλα και κακάο και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των 400 gr.
Μαρμελάδα - παρασκευασμένη με γεύση και οσμή βερίκοκου ή φράουλας και κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία πλαστικό τάπερ των 400 gr.
Μαρμελάδα - εγχώριας παραγωγής χωρίς συντηρητικά σε γυάλινη συσκευασία των 380 gr.
Φρυγανιές σταρένιες - καλοψημένες , τραγανιστές από εκλεκτό σιτάρι και υλικά κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε συσκευασία των 250 gr.
Φρυγανιές σικάλεως - χωρίς συντηρητικά κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική
συσκευασία των 4 τεμαχίων των 360 gr
Φρυγανιά τριμμένη - να προέρχεται από κανονικά αρασκευασμένο άρτο σε πλαστική
συσκευασία –χωρίς ίχνος παραβίασης των 400 gr.
Άνθος αραβοσίτου - με γεύση βανίλια και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη
συσκευασία - χωρίς ίχνος παραβίασης των 160 gr.
Άνθος αραβοσίτου – κουτάκι με γεύσεις βανίλια, σοκολάτα, μπανάνα, λεμόνι, πορτοκάλι και
φράουλα κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία των 260 gr.
Χυμός λεμονιού - Στη συσκευασία να γράφεται ηφράση «άρτυμα λεμονιού» των 420 gr.
Ξύδι - να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα
ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) σε συσκευασία των 350 gr.
Νέκταρ Πορτοκάλι - (χυμός πορτοκάλι) με περιεκτικότητα σε φρούτα τουλάχιστον 50% και
χωρίς συντηρητικά κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη συσκευασία του 1 lt.
Φυσικό Χυμό 100% - χωρίς συντηρητικά κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε χάρτινη
συσκευασία του 1 lt.
Χυμοί φρουτοποτό πορτοκάλι – χωρίς συντηρητικά κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
χάρτινη συσκευασία του 1 lt.
Σταφίδα μαύρη κορινθιακή - σε πλαστική συσκευασία των 200 gr
Κομπόστα - (ροδάκινο) να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην
παρουσιάζετε οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση σε μεταλλική συσκευασία των 850 gr.
Μπέικιν πάουτερ - φακελάκι σε συσκευασία των 3 τεμαχίων.
Βανίλιες - συσκευασία 5 τεμαχίων σε πλαστικό δοχειάκι μιας δόσης.
Πιπέρι - απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές σε πλαστική συσκευασία των 100 gr.
Ρίγανη - απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές σε πλαστική συσκευασία των 100 gr.
Κύμινο - απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές σε πλαστική συσκευασία των 100 gr.
Κανέλα - απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές σε πλαστική συσκευασία των 50 gr.
Ξερή μαγιά - σε συσκευασία των 3 τεμαχίων των 18 gr
Τσάι του βουνού – κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής. Να είναι απολύτως καθαρό και
απαλλαγμένο από έντομα, ακάρεα κτλ και συσκευασμένο σε πλαστικό σακουλάκι των 30 gr.
Κακάο – (σε σκόνη) να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην
παρουσιάζετε οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση σε (πλαστική, χάρτινη, μεταλλική) συσκευασία
των 125 gr.
Χαλβάς – χύμα, σε μορφή μπαστούνι των 400 gr
Ταχίνι με σουσάμι ή ολικής αλέσεως - σε γυάλινη συσκευασία των 900 gr
Κούσταρ πάουντερ – σε χάρτινη συσκευασία – χωρίς ίχνος
παραβίασης των 120 gr.
Γκαζάκι απλό για καμινέο
Φίλτρο χάρτινο για καφετιέρα γαλλικού καφέ (μεγάλο) – σε συσκευασία 100 τεμαχίων
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12, 21

2, 12
12
21
2
2
12
2, 12
12
12
12
2
12, 21
12, 21, 25
2
12
21
12
12
12
12, 21
12
12
12
12
12, 21
12
12, 21
12
12
21
21
21

Έλαια
α/α
1
2
3

Είδος – περιγραφή
Ελαιόλαδο - ΕΧΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, οξύτητας 0,1 – 0,8 και κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 5 lt.
Ηλιέλαιο – 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, λαμπερό και άοσμο και κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία των 5 lt.
Καλαμποκέλαιο – 100% φυτικό λάδι που να είναι καθαρό, λαμπερό και άοσμο και κατά
προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε πλαστική συσκευασία του 1 lt.

Τμήμα
3, 13
3
13

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
α/α

Είδος – περιγραφή

1

Χλωρίνη παχύρευστη – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία 4 lt
Χλωρίνη παχύρευστη – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία 2 lt
Χλωρίνη παχύρευστη – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία 1 lt
Χλωρίνη παχύρευστη – Παχύρευστη με λευκαντικές, καθαριστικές και κυρίως απολυμαντικές
ιδιότητες και κατοχυρωμένη τεχνολογία C-TEC. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 750 gr.
Χλωρίνη λεπτόρευστη - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία των 4lt
Χλωρίνη παχύρευστη αρωματική σε συσκευασία των 750 gr
Προσοχή: ΟΧΙ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
Υγρό τζαμιών – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε
συσκευασία 4lt
Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία 4lt
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων - (υγρό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 5 lt.
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 30 τεμαχίων.
Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων – (υγρό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 5 lt.
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων – (σκόνη) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 2,5 kg.
Υγρό Κρεμοσάπουνο – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία 4lt
Υγρό Κρεμοσάπουνο – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία 1lt με αντλία

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Υγρό ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ κρεμοσάπουνο σε συσκευασία των 250 ml.

16

Διαλυτικό αλάτων – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία 4lt.
Όξινο καθαριστικό αλάτων και βρωμιάς για το μπάνιο (αφαλατικό) – Τα προϊόντα θα πρέπει
να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 5 lt.
Υγρό γενικού καθαρισμού (αρωματικό) – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.

17
18

Τμήμα
4, 17, 19, 24
24
25
15
4, 17, 19, 24
22
4, 15, 17, 19,
22, 24, 25
4, 15, 17, 19,
22, 24, 25
15
15
15
15
4, 15, 17, 19,
24, 25
4
22
4, 17, 19, 24
22
4, 15, 17, 19,
22, 24, 25

19

Απολυμαντικό για επιφάνειες κουζίνας / τουαλέτας – συσκευασία 750ml

4

20

Απολυμαντικό επιφανειών ταχείας απολύμανσης – σε συσκευασία των 1000 ml.

22

21

Υγρό καθαρισμού για μάρμαρα – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία του 1 lt.

15
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25

Παχύρευστο υγρό WC – Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία 750gr
Πολύ-καθαριστικό για δύσκολους ρύπους (για ξύλινες επιφάνειες κλπ) – Τα προϊόντα θα
πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία 5lt
Εντομοκτόνα - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε
συσκευασία των 300 ml
Αποφρακτικό νεροχύτη - σκόνη σε συσκευασία 60 gr (χρήση με ζεστό ή κρύο νερό)

26

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική – συσκευασία 450 gr

4, 17, 19

27

Σφουγγαρίστρα οικιακή – συσκευασία 290 gr

4, 17, 19

28

Σφουγγαρίστρα με κοντάρη - απλή

29

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - απλή

15, 24, 25

30

Σκούπα βεντάλια – μαλακή χωρίς κοντάρι

4, 17, 19

31

Ξαραχνιάστρα – πτυσσόμενη με κοντάρι 1,5m

32

Φαράσι – με πλαστικό κοντάρι

33

Φαράσι – χωρίς κοντάρι

24

34

Φαράσι με κοντάρι τύπου οδοκαθαριστή. Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό μεγάλης αντοχής με
μεταλλικό κοντάρι ύψους 80cm και μεγάλο κάδο.

4

35

Κοντάρι σκούπας / σφουγγαρίστρας – μεταλλικό 1,30 m

36

Σφουγγαράκια κουζίνας – συσκευασία 6 τεμαχίων

37

Σφουγγάρι πιάτων - με σύρμα διαστάσεων 12 x 6 cm σε συσκευασία του 1 τεμαχίου.

38

Σύρμα πιάτων - ψιλό και ανοξείδωτο σε συσκευασία του 1 τεμαχίου

15

39

Σύρμα πιάτων - χοντρό και ανοξείδωτο σε συσκευασία του 1 τεμαχίου

22

40

Βούρτσα – με θήκη τουαλέτας – πλαστική

41

Ανταλλακτικό για πιγκάλ – πλαστική βούρτσα

42

Χαρτί υγείας – 12άρι – 170gr/ρολό, Α΄ ποιότητας

43

Χαρτί υγείας – 40 τεμαχίων, Α’ ποιότητας

4, 20

44

Χαρτί ρολό κουζίνας – συσκευασία 5 kg

4

45

Χαρτί ρολό κουζίνας - επαγγελματικό σε συσκευασία των 1000 gr.

46

Χαρτί ρολό κουζίνας – συσκευασία 800gr

17, 19

47

Χαρτοπετσέτες - λευκές (εστιατορίου) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 750 τεμαχίων ανά πακέτο.

15, 25

48

Χάρτινα τραπεζομάντιλα - διαστάσεων 1 x 1,3 m σε συσκευασία κιβωτίου των 150 τεμαχίων

49

Χαιρωπετσέτα - ΖΙΚ-ΖΑΚ λευκή σε συσκευασία των 4000 τεμαχίων

50

Λευκή, πλαστική θήκη για χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ – Χωρητικότητας 600 τεμαχίων

51

Απορροφητικά πανάκια – συσκευασία 3τεμαχίων

52

Κουβάς σφουγγαρίσματος – πλαστικός

53

Πάστα καθαρισμού χεριών – συσκευασία 5 kg

4

54

Καθαριστική κρέμα για όλες τις επιφάνειες - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 500 gr.

15

55

Σκούπες χορτάρινες – με κοντάρι για καθαριότητα

56

Σκούπες με κοντάρι – για πλύσιμο αυτοκινήτων

22
23
24

4, 17, 19, 24,
25
4
4, 15, 22, 24
4

25

4, 15, 17, 19,
24
4, 15, 17, 19,
24, 25

4, 15, 17, 19,
24
4, 17, 19
15, 22, 24, 25

4, 15, 17, 19
4, 15, 24
4, 15, 17, 19,
22, 24, 25

4, 15, 20, 22,
24, 25

15
15, 24
15
4, 17, 19
4, 15, 17, 19,
24

4, 15, 24
4
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57
58
59
60
61
62

Σκούπες με πλαστικό κοντάρι
Άκουα φόρτε (κεζάπ) - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε πλαστική συσκευασία 450 ml.
Μπλόκ - για το καζανάκι της τουαλέτας. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά σε συσκευασία του 1ος τεμαχίου
Αποφρακτικό υγρό - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία του 1 lt.
Απολυμαντικό υγρό τουαλέτας - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των
750 ml
Ισχυρό αφαιρετικό επίμονης κιτρινίλας, καρβουνίλας και καμένων λιπών – σε συσκευασία
του 1 lt.

15, 24, 25
4, 15, 17, 19
15
15, 24
15, 22
22
4, 15, 17, 19,
22, 24, 25

63

Γάντια μιας χρήσεως (Latex) – σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

64

Γάντια κουζίνας - λαστιχένια (Νο 7,5-8) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά

15

65

Μάσκες προστασίας εργαζομένων – συσκευασία 100 τεμαχίων

4

66

Καρότσι σφουγγαρίσματος (επαγγελματικό) με μεταλλικό σκελετό και δύο πλαστικούς
κάδους 25 λίτρων με πρέσα.

67

Πρέσα σφουγγαρίστρας με μεταλλικό σκελετό, για το καρότσι σφουγγαρίσματος του α/α 39

68

Δαγκάνα επαγγελματικής σφουγγαρίστρας για τα καρότσια

69

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας για το καροτσάκι

70

Παρκετέζα με μεταλλικό κοντάρι -- 80cm

4

71

Ανταλλακτικό παρκετέζας -- 80cm

4

72
73

Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε -- Συσκευασία περίπου 430ml, 93ο αλκοολικών βαθμών, για
γενική χρήση.
Οινόπνευμα – (φωτιστικό) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία του 350ml

4, 15
4
4, 15
4, 15, 22

4
15, 17, 19, 24,
25

74

Οινόπνευμα – αλκοολούχος λοσιόν 95 βαθμών σε συσκευασία των 245ml

22

75

Καθαριστικό υγρό για χαλιά - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα
στην αγορά σε συσκευασία των 750ml

15

76

Λεκάνες πλαστικές διάφορα μεγέθη

15

77

Ποτήρια μιας χρήσεως - πλαστικά μεγάλα σε συσκευασία των 50 τεμαχίων.

15, 24

78

Ποτήρια φελιζόλ μιας χρήσεως 12 oz. σε συσκευασία των 20 τεμαχίων

22, 24

79

Καλαμάκια - σπαστά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

80

Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά μεγάλα σε συσκευασία των 20 τεμαχίων.

81

Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά μεσαία σε συσκευασία των 20 τεμαχίων.

82

Κάλαθος απορριμμάτων – πλαστικό για τουαλέτα με καπάκι ποδοκίνητος (τύπου πεντάλ)

83

Καλαθάκη γραφείου μικρό πλαστικά
Σπρέι για καθάρισμα ξύλινων επίπλων σε μεταλλική συσκευασία των 300ml

84
85
86
87
88
89

Σακούλες – μαύρες πλαστικές του κιλού, γίγα μεγέθους, διαστάσεων 125 x 135 (170 gr. έως
200 gr.)
Σακούλες – μαύρες πλαστικές του κιλού, μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων 80 x 110 (110 gr.
έως 125 gr.)
Σακούλες – μαύρες πλαστικές του κιλού, μεσαίου μεγέθους, διαστάσεων 65 x 85 (58 gr. έως
75 gr.)
Σακούλες – μαύρες πλαστικές του κιλού, μικρού μεγέθους, διαστάσεων 55 x 75 (25 gr. έως
30 gr.)
Σάκοι απορριμμάτων – μαύροι του κιλού διαστάσεων 0,70cm x 0,90 cm
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15
15, 22
15, 22
4, 15, 17, 19,
24
24
4
4
4, 17, 19
4, 24, 25
4, 24
4, 15, 17, 19,
22

90

Σάκοι απορριμμάτων - μαύροι (με το κιλό) διαστάσεων των 1,10 x 1,30 m.

91

Σακούλες απορριμμάτων – για καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων διαστάσεων 50cm x
50cm
Σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι των 45 lt. – Διαστάσεων 52 x 75 cm σε συσκευασία 10
τεμαχίων
Σακούλες διατήρησης τροφίμων – Διαστάσεων 28 x 33 εκ. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 40 τεμαχίων.
Σακούλες διατήρησης τροφίμων – Νο 2. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 50 τεμαχίων.
Σακούλες διατήρησης τροφίμων – Νο 3. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 50 τεμαχίων.
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων - σε σκόνη. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα,
ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 20 kg.

92
93
94
95
96

15, 20
4, 15, 17, 19,
20, 22, 24, 25
22
22
15
15
15

97

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων των 23 μεζούρων για βρέφη

15

98

22

99

Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων σε συσκευασία των 3lt
Σκόνη καθαρισμού αλάτων για πλυντήριο ρούχων - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 950 gr.

100

Λευκαντική σκόνη ρούχων – σε συσκευασία των 300 gr.

15, 22

101

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία των 4 lt.

15, 22

102

Αλουμινόχαρτο - (επαγγελματικής χρήσης) σε χάρτινη συσκευασία του 1 kg

15, 22

103

Μεμβράνη τροφίμων – διάφανη, επαγγελματικής χρήσης σε χάρτινη συσκευασία των περίπου
200 μέτρων.

15, 22

104

Λαδόκολλα φούρνου - Διαστάσεων 8 m x 30 cm (επαγγελματικής χρήσης)

15, 22

105

Ξεσκονόπανα - Διαστάσεων 32 x 37cm (μεσαίο μέγεθος) σε συσκευασία των 3 τεμαχίων.

106

Απορροφητική πετσέτα - (τύπου vitex) Διαστάσεων 20 x 30cm σε συσκευασία του 1
τεμαχίου

107

Ανταλλακτικό σκούπας
Μωρομάντηλα – (υγρά) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
αγορά σε συσκευασία των 72 τεμαχίων.
Facial χαρτομάντηλα - (2 ply) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα
στην αγορά σε συσκευασία των 150 τεμαχίων
Απολυμαντικό χωρίς χλώριο για επιφανειών κουζίνας - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην αγορά σε συσκευασία του 750 ml

108
109
110

15, 22

15
15, 22, 24, 25
15
15, 22, 24
15, 22
15, 22

111

Φιαλίδια υγραερίου - τύπου CAMPING

15

112

Συσκευή υγραερίου

15

113

Πάνα βρακάκι, Νο 3, για μωρό βάρους 5-9 κιλά, δερματολογικά ελεγμένη, με φράγμα
προστασίας για διαρροές και υλικά που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα ώστε να αναπνέει
η επιδερμίδα του μωρού. Με δίχτυ προστασίας που δείχνει πότε χρειάζεται αλλαγή η πάνα, με
τρις απορροφητικές κοιλότητες και διάτρηση στα πλαϊνά για εύκολη αλλαγή, Τα προϊόντα θα
πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά

15

114

Πάνα βρακάκι, Νο 4, για μωρό βάρους 8-14 κιλά, δερματολογικά ελεγμένη, με φράγμα
προστασίας για διαρροές και υλικά που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα ώστε να αναπνέει
η επιδερμίδα του μωρού. Με δίχτυ προστασίας που δείχνει πότε χρειάζεται αλλαγή η πάνα, με
τρις απορροφητικές κοιλότητες και διάτρηση στα πλαϊνά για εύκολη αλλαγή, Τα προϊόντα θα
πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά

15

115

Πάνα βρακάκι, Νο 5, για μωρό βάρους 11-18 κιλά, δερματολογικά ελεγμένη, με φράγμα
προστασίας για διαρροές και υλικά που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα ώστε να αναπνέει
η επιδερμίδα του μωρού. Με δίχτυ προστασίας που δείχνει πότε χρειάζεται αλλαγή η πάνα, με
τρις απορροφητικές κοιλότητες και διάτρηση στα πλαϊνά για εύκολη αλλαγή, Τα προϊόντα θα
πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά

15
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Σιδερώστρα – πτυσσόμενη

15
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Σιδερόπανο με υπόστρωμα βάτας, 100% βαμβακερό με κορδόνι σταθεροποίησης, ενδεικτικών
διαστάσεων 140 x 50εκατοστά.
Υγρό καθαρισμού αλάτων - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα
στην αγορά σε συσκευασία των 500 ml.
Υγρό καθαρισμού για λίπη - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα
στην αγορά σε συσκευασία των 500 ml.

15
15
15

120

Αναδιπλούμενη απλώστρα ρούχων (αλουμινίου) 18-20 απλώσιμα μέτρα

15
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Πατάκι εξωτερικού & εσωτερικού χώρου

24

Είδη Αρτοποιίας
α/α

Είδος – περιγραφή

Τμήμα

Άρτος ολικής αλέσεως Α΄ ποιότητας. Το βάρος του θα πρέπει να είναι περίπου 500 gr.
Κουλούρια σουσαμένια ολικής αλέσεως - ελάχιστο βάρους 50 gr
Σταφιδόψωμα ολικής αλέσεως - ελάχιστο βάρους 60 gr
Ελιόψωμα ολικής αλέσεως - ελάχιστο βάρους 60 gr
Τσουρέκι - παρασκευασμένο με αλεύρι τύπου Αμερικής
βάρους 500 gr
6
Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα φρέσκο, βούτυρο, νωπά ολόκληρα αυγά, φυσικές
5
γλυκαντικές ύλες (μόνο ζάχαρη), λιπαρές ύλες (μαργαρίνη), μαγιά και αλεύρι Α΄ ποιότητας. Το
ψήσιμο του άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη
την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα να
είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
6
Τυροπιτάκια κουρού – με τυρί φέτα
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.
Δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες. Το ψήσιμο του άρτου και των αρτοσκευασμάτων πρέπει να είναι
κανονικό και ομοιογενές σ’ όλη την επιφάνεια. Η παράδοσή τους να γίνεται την ημέρα παρασκευής τους, όλα τα προϊόντα
να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
1
2
3
4

Είδη Ιχθυοπωλείου
α/α

Είδος – περιγραφή

Τμήμα

Ψάρια – φρέσκα, καθαρισμένα κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης Α΄ ποιότητας. Το δέρμα
τους θα είναι λείο, στιλπνό και σφριγηλό τα μάτια θα είναι γυαλιστερά. Όλα τα ψάρια θα έχουν
1
8
τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα ψάρια που δεν
τηρούν τις προδιαγραφές, η παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό της.
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.
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Είδη Κρεοπωλείου
α/α

1

2

3

4

Είδος – περιγραφή

Τμήμα

Κρέας – Νωπό, κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης, σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι,
από νεαρό μοσχάρι, έως 17 μηνών, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π.
Να προέρχεται από ζώα υγιή και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. Να έχουν σφαγιασθεί
σε ελεγχόμενα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό
έλεγχο και να έχουν σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες
Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι
που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται:
α) η ημερομηνία σφαγής
β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο
γ) χώρα γέννησης
δ) χώρα εκτροφής
ε) χώρα σφαγής
Ταξινόμηση ζώου
Κατηγορία: Α
Διάπλαση: U ή R ή Ο
Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2
________
Κιμάς - Να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου σπάλα ή μπούτι, από νεαρό μοσχάρι, έως 17
μηνών, Α΄ ποιότητας κατά προτίμηση από εγχώριας προέλευσης, να είναι καθαρισμένο εντελώς
από λίπος, όπως ακριβώς το μεριδοποιημένο κρέας, το οποίο θα αλέθεται στην κρεατομηχανή.
Το κρέας το οποίο προορίζεται για κοπή κιμά, να έχει ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές
με αυτές του μεριδοποιημένου νωπού κρέατος μόσχου. Αποκλείεται από την παρασκευή κιμά
το ποντίκι και τα τραυματισμένα μέρη.
Κατά τον χρόνο παράδοσης δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των +7⁰c οξύτητα
(ph)> του 5,6
Χοιρινό – Νωπό, κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης, σε μερίδες, από ποντίκι, σπάλα ή
μπούτι, Α΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π. Να προέρχεται από ζώα υγιή
και να είναι αρίστης θρεπτικής κατάστασης. Να έχουν σφαγιασθεί σε ελεγχόμενα από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία Σφαγεία, να έχουν υποστεί τον κρεοσκοπικό έλεγχο και να έχουν
σφραγισθεί με τις προβλεπόμενες σφραγίδες
Κτηνιατρικού ελέγχου. Στο σφάγιο να υπάρχει σε κάθε τεταρτημόριό του το ειδικό καρτελάκι
που εκδίδουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όπου θα αναγράφονται:
α) η ημερομηνία σφαγής
β) το σφαγείο όπου σφαγιάστηκε το ζώο
γ) χώρα γέννησης
δ) χώρα εκτροφής
ε) χώρα σφαγής
Ταξινόμηση ζώου
Κατηγορία: Α
Διάπλαση: U ή R ή Ο
Βαθμός πάχυνσης: 1 ή 2
Πουλερικά - Να είναι Α΄ ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65% χωρίς εντόσθια
(συκωτάκια, καρδιά κ.λ.π.), και αμάρα. Να προέρχονται από υγιή και κατά προτίμηση εγχώριας
προέλευσης κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης.
Να φέρεται υποχρεωτικά σφραγίδα προέλευσης καθώς και οι προβλεπόμενες από την Ε.Ε.
ενδείξεις, να έχουν σφαγεί κανονικά σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία
πτηνοτροφείο και όχι λόγω αρρώστιας η ατυχήματος. Να μην αναδύουν φαινόμενα σήψης, να
είναι καλά συντηρημένα, και απαλλαγμένα υγρασίας. όλα τα πουλερικά θα έχουν υποβληθεί σε
υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και θα έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή
Αυγά - Τα αυγά να είναι κοινά πτηνοτροφείου Α’ κατηγορίας βάρους άνω των 53 gr. Να είναι
ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα
οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε
εξάδες. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να
υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου
και ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία
ωοσκόπησης. Κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης
Σελίδα 63
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Η μεταφορά των προσφερόμενων ειδών 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.

Είδη Καταψύξεως (λαχανικά – ψάρια)
α/α

Είδος – περιγραφή

1

Λαχανικά - Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Α΄ ποιότητας
(σπανάκι, αρακάς, φασολάκια κλπ). Να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Να
έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα,
φρεσκοκατεψυγμενα από εγκεκριμένους παραγωγούς.
Στη συσκευασία του 1 kg στην οποία να αναγράφονται οι εξής
ενδείξεις:
α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «ταχείας
κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα»
β) η ημερομηνία λήξης
γ) Ο προσδιορισμός παρτίδας
δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά
την απόψυξη».

Τμήμα

Ανάμικτα λαχανικά - Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι Α΄
10
ποιότητας (ανάμεικτα λαχανικά). Να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια
και άλλες ξένες ύλες. Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα, φρεσκοκατεψυγμενα από
εγκεκριμένους παραγωγούς.
Στη συσκευασία του 1 kgστην οποία να αναγράφονται οι εξής
ενδείξεις:
2
α) η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «ταχείας
κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα»
β) η ημερομηνία λήξης
γ) Ο προσδιορισμός παρτίδας
δ) σαφή ανακοίνωση «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά
την απόψυξη».
Ψάρια σε φέτα - Τα προσφερόμενα είδη (βακαλάος, πέρκα, τσιπούρα, γλώσσα, κ.λ.π.) πρέπει
3
να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζονται σημεία αφυδάτωσης αποχρωματισμού ή
οσμής μη κανονικής.
Η μεταφορά των προσφερόμενων ειδών 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.

Είδη Οπωροπωλείου
α/α

Είδος – περιγραφή

1

Πατάτες

2
3
4
5
6
7

Κρεμμύδια ξηρά
Κρεμμυδάκια φρέσκα - ματσάκι
Σκόρδα
Σπανάκι
Πράσα
Λεμόνια
Σελίδα 64

Τμήμα

8
9
10
11
12
13

Μήλα
Μπανάνες
Αχλάδια
Μαϊντανός - ματσάκι

14
15
16
17
18
19

Ντομάτες
Αγγουράκια
Μαρούλια
Άνηθος - ματσάκι
Δυόσμος - ματσάκι

20
21
22
23
24
25

Καρπούζι
Μανταρίνια
Πεπόνια
Πορτοκάλια
Ροδάκινα
Φράουλες

26
27
28
29
30
31

Λάχανο
Κουνουπίδι
Μπρόκολο
Κολοκυθάκια
Μελιτζάνες
Πιπεριές γεμιστές

32
33
34

Πιπεριές για τηγάνι
Φασολάκια
Αρακάς φρέσκος

Σέλινο
Καρότα

11

Βερίκοκα

Είδη Καφεκοπτείου
α/α
1
2
3
4

Είδος – περιγραφή
Καφές ελληνικός - χύμα σε συσκευασία του 1 kg.
Στραγγιστός καφές - χύμα σε συσκευασία του 1 kg.
Κακάο – σε σκόνη χύμα σε συσκευασία του 1 kg.
Nescafe – χύμα σε συσκευασία του 1 kg.

Σελίδα 65

Τμήμα
14, 23
14, 23
14
23

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας και σε ότι αφορά τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι αναγνωρίσιμα και
δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν σε σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία.
Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι πάνω από ένα
χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης τους.
Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα
αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. Οι δαπάνες επιστροφής στον
προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα
βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων επήλθε η οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, δημότη, υπάλληλο, κλπ,
ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.
Είδη Οπωροπωλείου
Τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης (Α’) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν όλους τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, των Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
Θα απορρίπτονται τα άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, κρίνονται ακατάλληλα η
χαρακτηρίζονται κακής ποιότητας. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα, με έντονα τα χρώματά τους,
χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.
Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία μιας ή δύο
σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η
προέλευσή τους.
Εφίσταται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας).
ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σμίθ, Μπέλ-φόρ.
ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια, Αμπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π.
Γαλακτοκομικά Είδη
Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος η οποία θα
είναι τουλάχιστον 7 ημέρες για το γάλα και 12 μήνες για το τυρί φέτα ΠΟΠ και το ημίσκληρο τυρί.
Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις
σχετικές διατάξεις, των Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να
προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή, οι συσκευές των ειδών πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χτυπήματα.
Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα
παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση
η οποία θα πραγματοποιείται εντός της ίδιας μέρας ή της επομένης. Σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί
να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος ο Δήμος, η ΔΕΥΑΔ, η ΣΕΠΔ, η ΣΕΔΕ ή το Νομικό
Πρόσωπο θα προβαίνει σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες.
Η διανομή και παράδοση των γαλακτοκομικών ειδών θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με δικά του φορτηγά
– ψυγεία, με την νόμιμη άδεια στην θερμοκρασία που καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και να προέρχονται από
εγκαταστάσεις ή ψυκτικές αποθήκες που έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης από την Ε.Ε.
Το τυρί να είναι τυποποιημένο και συσκευασμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στα οριζόμενα από τον Δήμο,
την ΔΕΥΑΔ, την ΣΕΠΕ, την ΣΕΔΕ και το Νομικό Πρόσωπο σημεία. Ο ανάδοχος της προμήθειας γάλακτος έχει
την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης που θα εγκατασταθούν στα σημεία παράδοσης, όπου
χρειάζονται. Την ευθύνη μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των παραπάνω ψυκτικών θαλάμων έχει ο
ανάδοχος καθώς και την υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας.
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Η αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες γάλακτος είναι υποχρεωτική (Αγορανομική διάταξη
08-01-2010)

Είδη Κρεοπωλείου
1. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας από επιχειρήσεις που έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης
που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Το Κρέας Μόσχου (από ζώο κάτω των 17 μηνών κατηγορίας E ή U και λίπος 1-2)
3. Τα κρέατα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα και να έχουν σήμανση σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία και
το άρθρο 11του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
4. Τα προϊόντα του Τμήματος 9 (Είδη Κρεοπωλείου) θα πρέπει να παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις που έχουν
κωδικό αριθμό Κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
να σημαίνονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
5. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική
Υπηρεσία.
6. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.
Είδη Ιχθυοπωλείου
1. Να είναι Α’ ποιότητας, τα λαυράκια να είναι 700 γραμμάρια και άνω το τεμάχιο, να είναι καθαρισμένα, να μην
έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα.
2. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική
Υπηρεσία.
3. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται στους χώρους που θα υποδείξει η εκάστοτε υπηρεσία.
Είδη Κατεψυγμένων Ιχθύων – Καταψυγμένα Λαχανικά
1. Να υπάρχει άδεια εγκατάστασης ψυκτικών αποθηκών (μόνο για εμπόρους που μπορούν να εμπορεύονται
συσκευασμένα ή τυποποιημένα ζωικά προϊόντα).
2. Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων για τη διακίνηση ζωικών προϊόντων ειδικότερα για κατεψυγμένους ιχθύες.
3. Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασμένα με άδεια από την Κτηνιατρική
Υπηρεσία.
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ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 654.404,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13 & 24%).
565.291,51 € {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ} + 55.022,04 € {ΦΠΑ 13%} + 34.090,83 € {ΦΠΑ 24%} = 654.404,38 €.
Ποιο συγκεκριμένα:

Τμήμα

Είδος

Αξία
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

Αξία
με ΦΠΑ

Δήμος Δράμας
1
2

3
4

Γάλα
Είδη Παντοπωλείου Τρόφιμα
(Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικό Παντοπωλείο)
Έλαια (Κατάστημα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Κοινωνικό
Παντοπωλείο)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

106.758,96

13.878,66

---

120.637,62

67.915,00

8.828,95

---

76.743,95

60.690,00

7.889,70

---

68.579,70

35.160,75

---

8.438,58

43.599,33

9.025,20

1.173,28

---

10.198,48

ΔΕΥΑΔ
5

Γάλα

Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
6

Είδη Αρτοποιίας

12.720,00

1.653,60

---

14.373,60

7

Είδη Γαλακτοπωλείου

25.630,00

3.331,90

---

28.961,90

8

Είδη Ιχθυοπωλείου

17.000,00

2.210,00

---

19.210,00

9

Είδη Κρεοπωλείου

21.480,00

2.792,40

---

24.272,40

10

Είδη Καταψύξεως (λαχανικά – ψάρια)

5.290,00

687,70

---

5.977,70

11

Είδη Οπωροπωλείου

24.497,00

3.184,61

---

27.681,61

12

Είδη Παντοπωλείου

26.535,50

3.428,82

38,40

30.002,72

13

Έλαια

16.325,00

2.122,25

---

18.447,25

14

Είδη Καφεκοπτείου

4.020,00

522,60

---

4.542,60

15

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

34.996,90

---

8.399,26

43.396,16

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
16

Γάλα

12.262,50

1.594,13

---

13.856,63

17

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

30.193,50

---

7.246,44

37.439,94

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
18

Γάλα

10.900,00

1.417,00

---

12.317,00

19

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

33.391,50

---

8.013,96

41.405,46

3.830,00

---

919,20

4.749,20

383,74

42,48

13,68

439,90

1.533,10

---

367,94

1.901,04

Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
20

Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

ΔΕΚΠΟΤΑ
21
22

Είδη Παντοπωλείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
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23
24
25
26

Είδη Καφεκοπτείου
(ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(ΔΕΚΠΟΤΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
(Βοήθεια στο Σπίτι)
Γάλα (ΔΕΚΠΟΤΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

184,00

23,92

---

207,92

1.612,80

---

387,07

1.999,87

1.109,60

---

266,30

1.375,90

1.846,46

240,04

---

2.086,50

565.291,51

55.022,04

34.090,83

654.404,38

Η χρηματοδότηση των τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου θα γίνει από το Δήμο Δράμας και τα
επιμέρους νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για τα οποία θα γίνει ο διαγωνισμός με την ψήφιση και την δέσμευση των
αντίστοιχων ποσών.
Δράμα, 25 / 07 / 2019
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Μαυρίδης

Αιμίλιος Αθανασίου

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
O Προϊστάμενος του
Τμήματος Προμηθειών

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Μιλτιάδης Μελιάδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Μ. Μελιάδης
Τηλ.: 2521350-630
Fax: 2521350-748
E-mail: mmeli@dimosdramas.gr
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα 1 --- Γάλα
α/α

Περιγραφή Είδους

Νωπό αγελαδινό γάλα – 1lt.
1
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης
Τεμάχιο

Ποσότητα
97.944

Τιμή
Μονάδας
1,09

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
106.758,96
106.758,96
13.878,66
120.637,62

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
---

Τμήμα 2 --- Είδη Παντοπωλείου Τρόφιμα (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικό
Παντοπωλείο)
α/α

Περιγραφή Είδους

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Αλεύρι – συσκευασία 1 kg
Κριθαράκι – συσκευασία 500 gr
Ρύζι (καρολίνα) – συσκευασία 1 kg
Μακαρόνια Νο 6 – συσκευασία 500 gr
Φακές (χοντρές) – συσκευασία 500 gr
Φασόλια – συσκευασία 500 gr
Γάλα εβαπορέ – συσκευασία 410 gr.
Μέλι – συσκευασία 450 gr.
Τραχανάς ξινός – συσκευασία 500 gr.
Κονσέρβα ζαμπόν (χοιρινό) –
συσκευασία 200 gr

10

Μονάδα
μέτρησης
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

3.800
4.000
3.700
4.400
3.400
4.500
4.500
2.000
2.000

Τιμή
Μονάδας
0,73
0,55
1,68
0,55
1,10
1,36
0,79
3,50
1,90

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
2.774,00
2.200,00
6.216,00
2.420,00
3.740,00
6.120,00
3.555,00
7.000,00
3.800,00

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
-------------------

Τεμάχιο

3.200

0,90

2.880,00

---

Ποσότητα

11

Ζάχαρη – συσκευασία 1kg

Τεμάχιο

3.000

0,99

2.970,00

---

12

Αλάτι – συσκευασία 500 gr

Τεμάχιο

4.000

0,25

1.000,00

---

Τεμάχιο

4.300

0,50

2.150,00

---

Τεμάχιο

2.200

1,80

3.960,00

---

Τεμάχιο

2.300

1,40

3.220,00

---

Τεμάχιο

3.100

1,15

3.565,00

---

Τεμάχιο

2.200

1,90

4.180,00

---

13
14
15
16
17

Ντοματοχυμό (σάλτσα ντομάτας) –
συσκευασία 500 gr
Πραλίνα φουντουκιού – συσκευασία
400 gr.
Μαρμελάδα – συσκευασία 400 gr
Φρυγανιές σταρένιες – συσκευασία
250gr.
Άνθος αραβοσίτου – συσκευασία 260
gr.
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18

Κονσέρβα (σαρδέλα σε λάδι) –
συσκευασία 100 gr

Τεμάχιο

3.300

1,05

3.465,00

---

19

Νέκταρ Πορτοκάλι – συσκευασία 1 lt

Τεμάχιο

3.000

0,90

2.700,00

---

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

67.915,00
8.828,95
76.743,95

Τμήμα 3 --- Έλαια (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικό Παντοπωλείο)
α/α

Περιγραφή Είδους

Ελαιόλαδο – συσκευασία 5 lt
1
Ηλιέλαιο – συσκευασία 5 lt
2
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης
Τεμάχιο
Τεμάχιο

Ποσότητα
1.700
1.700

Τιμή
Μονάδας
27,00
8,70

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
45.900,00
14.790,00
60.690,00
7.889,70
68.579,70

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
-----

Τμήμα 4 --- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
α/α

Περιγραφή Είδους

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

Τεμάχιο

350

3,40

---

1.190,00

Τεμάχιο

200

2.00

---

400,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

100
100
150

4,00
3,00
5,00

-------

400,00
300,00
750,00

Τεμάχιο

100

1,80

---

180,00

Τεμάχιο

60

6.50

---

390,00

Τεμάχιο

85

3,00

---

255,00

Τεμάχιο

50

8.50

---

425,00

Τεμάχιο

200

2,70

---

540,00

Τεμάχιο

35

22,50

---

787,50

Τεμάχιο

20

3.00

---

60,00

Τεμάχιο

75

1,21

---

90,75

Τεμάχιο

50

4,50

---

225,00

Τεμάχιο

55

1,80

---

99,00

Τεμάχιο

60

1,80

---

108,00

Τεμάχιο

35

3,70

---

129,50

Τεμάχιο

50

2,90

---

145,00

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Χλωρίνη παχύρευστη – συσκευασία
4lt
Χλωρίνη λεπτόρευστη – συσκευασία
4lt
Υγρό τζαμιών – συσκευασία 4lt
Υγρό πιάτων – συσκευασία 4lt
Υγρό Κρεμοσάπουνο – συσκευασία 4lt
Υγρό Κρεμοσάπουνο – συσκευασία 1lt
με αντλία
Διαλυτικό αλάτων – συσκευασία 4lt.
Υγρό γενικού καθαρισμού –
αρωματικό σε συσκευασία των 4 lt.
Απολυμαντικό για επιφάνειες κουζίνας
/ τουαλέτας – συσκευασία 750ml
Παχύρευστο υγρό WC –συσκευασία
750ml
Πολύ-καθαριστικό για δύσκολους
ρύπους (για ξύλινες επιφάνειες κλπ) –
συσκευασία 5lt
Εντομοκτόνο – συσκευασία 300ml
Αποφρακτικό νεροχύτη - σκόνη σε
συσκευασία 60 gr (χρήση με ζεστό ή
κρύο νερό)
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική –
συσκευασία 450 gr
Σφουγγαρίστρα οικιακή – συσκευασία
290 gr
Σκούπα βεντάλια – μαλακή χωρίς
κοντάρι
Ξαραχνιάστρα – πτυσσόμενη με
κοντάρι 1,5m
Φαράσι – με πλαστικό κοντάρι
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

Φαράσι με κοντάρι τύπου
οδοκαθαριστή. Φαράσι πλαστικό
ορθοστατικό μεγάλης αντοχής με
μεταλλικό κοντάρι ύψους 80cm και
μεγάλο κάδο.
Κοντάρι σκούπας – μεταλλικό 1,30 m
Σφουγγαράκια κουζίνας – συσκευασία
6 τεμαχίων
Βούρτσα – με θήκη τουαλέτας –
πλαστική
Ανταλλακτικό για πιγκάλ – πλαστική
βούρτσα
Κάλαθος απορριμμάτων – για
τουαλέτα με καπάκι ποδοκίνητος
Χαρτί υγείας – 12άρι – 170gr/ρολό, Α΄
ποιότητας
Χαρτί υγείας – 40 τεμαχίων, Α’
ποιότητας
Χαρτί ρολό κουζίνας – συσκευασία 5
kg
Χαρτί κουζίνας - επαγγελματικό σε
συσκευασία των 1000 gr.
Απορροφητικά πανάκια – συσκευασία
3τεμαχίων
Κουβάς σφουγγαρίσματος – πλαστικός
Πάστα καθαρισμού χεριών –
συσκευασία 5 kg
Σκούπες χορτάρινες – με κοντάρι για
καθαριότητα
Σκούπες με κοντάρι – για πλύσιμο
αυτοκινήτων
Άκουα φόρτε – (κεζάπ) σε συσκευασία
των 450 ml
Σάκοι απορριμμάτων – μαύροι του
κιλού διαστάσεων 70cm x 90 cm
Σακούλες απορριμμάτων – για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
διαστάσεων 50cm x 50cm
Γάντια μιας χρήσεως (Latex) – σε
συσκευασία των 100 τεμαχίων
Μάσκες προστασίας εργαζομένων –
συσκευασία 100 τεμαχίων
Καρότσι σφουγγαρίσματος
(επαγγελματικό) με μεταλλικό σκελετό
και δύο πλαστικούς κάδους 25 lt με
πρέσα.
Πρέσα σφουγγαρίστρας με μεταλλικό
σκελετό, για το καρότσι
σφουγγαρίσματος του α/α 39
Δαγκάνα επαγγελματικής
σφουγγαρίστρας για τα καρότσια
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας για το
καροτσάκι
Παρκετέζα με μεταλλικό κοντάρι -80cm
Ανταλλακτικό παρκετέζας -- 80cm
Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε. -Συσκευασία περίπου 430ml, 93ο
αλκοολικών βαθμών, για γενική χρήση.

Τεμάχιο

50

6.70

---

335,00

Τεμάχιο

20

1,10

---

22,00

Συσκευασία

120

1,00

---

120,00

Τεμάχιο

50

5,00

---

250,00

Τεμάχιο

25

2,00

---

50,00

Τεμάχιο

35

6,50

---

227,50

Συσκευασία

1.000

5,00

---

5.000,00

Συσκευασία

250

12,00

---

3.000,00

Τεμάχιο

100

9,00

---

900,00

Τεμάχιο

400

4,00

---

1.600,00

Συσκευασία

180

0,70

---

126,00

Τεμάχιο

15

4,50

---

67,50

Τεμάχιο

3

16,00

---

48,00

Τεμάχιο

250

5,00

---

1.250,00

Τεμάχιο

10

2,70

---

27,00

Τεμάχιο

40

1,00

---

40,00

Κιλό

250

2,00

---

500,00

Συσκευασία

300

1,00

---

300,00

Συσκευασία

100

4,50

---

450,00

Συσκευασία

20

4,50

---

90,00

Τεμάχιο

6

80,00

---

480,00

Τεμάχιο

2

30,00

---

60,00

Τεμάχιο

8

3,50

---

28,00

Τεμάχιο

8

5,00

---

40,00

Τεμάχιο

10

23,50

---

235,00

Τεμάχιο

10

9,50

---

95,00

Τεμάχιο

100

1,00

---

100,00
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46

Σπρέι για καθάρισμα ξύλινων επίπλων
σε μεταλλική συσκευασία των 300ml

Τεμάχιο

25

2,80

---

70,00

Κιλό

250

1,70

---

425,00

Κιλό

2.200

1,70

---

3.740,00

Κιλό

1.800

1,70

---

3.060,00

Κιλό

3.500

1,70

---

5.950,00

Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
47

48

49
50

Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές γίγα μεγέθους διαστάσεων
125 x 135 (170 gr έως 200 gr.)
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεγάλου μεγέθους
διαστάσεων 80 x 110 (110 gr έως 125
gr.)
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεσαίου μεγέθους
διαστάσεων 65 x 85 (58 gr έως 75 gr.)
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μικρού μεγέθους διαστάσεων
55 x 75 (25 gr έως 30 gr.)

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

35.160,75
8.438,58
43.599,33

ΔΕΥΑΔ
Τμήμα 5 --- Γάλα
α/α

Μονάδα
μέτρησης
Τεμάχιο

Περιγραφή Είδους

Γάλα – σε συσκευασία του 1 lt.
1
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
9.025,20
9.025,20
1.173,28
10.198,48

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
---

8.000

Τιμή
Μονάδας
0,85

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
6,800,00

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
---

Τεμάχιο

2.000

0,45

900,00

---

Τεμάχιο

2.000

0,65

1.300,00

---

Τεμάχιο
Τεμάχιο

2.000
600

0,70
3,20

1.400,00
1.920,00

-----

Κιλό

50

8,00

400,00

---

Ποσότητα
8.280

Τιμή
Μονάδας
1,09

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα 6 --- Είδη Αρτοποιίας
α/α

Περιγραφή Είδους

1

Άρτος ολικής αλέσεως των 500 gr
Κουλούρια σουσαμένια ολικής αλέσεως
– βάρους 50 gr
Σταφιδόψωμο ολικής αλέσεως βάρους
60gr
Ελιόψωμα ολικής αλέσεως βάρους 60gr

2
3
4
5
6

Τσουρέκι – βάρους 500 gr
Τυροπιτάκια κουρού – του κιλού με τυρί
φέτα

Μονάδα
μέτρησης
Τεμάχιο

Ποσότητα

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

12.720,00
1.653,60
14.373,60
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Τμήμα 7 --- Είδη Γαλακτοπωλείου
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Περιγραφή Είδους
Γιαούρτι - σε συσκευασία των 200 gr με
0% ή 2% ή 3,9% λιπαρά
Γάλα – σε συσκευασία του 1 lt.
Τυρί φέτα ΠΟΠ – σε συσκευασία των 4
kg.
Γάλα – σε συσκευασία των 2 lt.
Ημίσκληρο τυρί - σε συσκευασία των 3
kg.
Βούτυρο αγνό αγελαδινό–σε
συσκευασία των 250gr, 82% λιπαρά
Παραδοσιακό γιαούρτι αγελάδας σε
συσκευασία των 240gr
Γιαούρτι στραγγιστό σε συσκευασία
200gr των 10% λιπαρά
Γιαούρτι στραγγιστό σε συσκευασία 1kg
πλήρες
Αριάνι (ξινόγαλο) συσκευασία του 1lt

10
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

Τεμάχιο

700

0,70

490,00

---

Τεμάχιο

12.000

1,09

13.080,00

---

Κιλό

400

7,30

2.920,00

---

Τεμάχιο

1.500

2,08

3.120,00

---

Κιλό

150

7,60

1.140,00

---

Τεμάχιο

500

2,80

1.400,00

---

Τεμάχιο

200

0,70

140,00

---

Τεμάχιο

1.000

0,80

800,00

---

Τεμάχιο

800

3,00

2.400,00

---

Τεμάχιο

100

1,40

140,00
25.630,00
3.331,90
28.961,90

---

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Κιλό

1.700

Τμήμα 8 --- Είδη Ιχθυοπωλείου
α/α

Περιγραφή Είδους
Ψάρια – φρέσκα κατά προτίμηση
εγχώριας προέλευσης.

1

Τιμή
Μονάδας
10,00

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
17.000,00

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
---

17.000,00
2.210,00
19.210,00

Τμήμα 9 --- Είδη Κρεοπωλείου
α/α

Περιγραφή Είδους

1
2
3

Κρέας - βοοειδές νωπό Α΄ποιότητας
Χοιρινό - Νωπό Α΄ ποιότητας
Πουλερικά - νωπά τύπου 65%
Αυγά - Α΄ κατηγορίας βάρους άνω των
53 gr σε συσκευασία των 6 τεμαχίων

4

Μονάδα
μέτρησης
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Τεμάχιο

1.000
300
1.700

Τιμή
Μονάδας
9,00
6,50
4,50

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
9.000,00
1.950,00
7.650,00

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
-------

16.000

0,18

2.880,00

---

Ποσότητα

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

21.480,00
2.792,40
24.272,40
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Τμήμα 10 --- Είδη Καταψύξεως (λαχανικά – ψάρια)
α/α
1
2
3

Περιγραφή Είδους
Λαχανικά – του σε πλαστική
συσκευασία του 1 kg (αρακάς,
φασολάκια κλπ)
Ανάμικτα λαχανικά – του σε πλαστική
συσκευασία του 1 kg
Ψάρια σε φέτα – (πέρκα, γλώσσα,
βακαλάος κλπ)

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Τεμάχιο

700

2,80

1.960,00

---

Τεμάχιο

100

3,30

330,00

---

Κιλό

400

7,50

3.000,00

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

---

5.290,00
687,70
5.977,70

Τμήμα 11 --- Είδη Οπωροπωλείου
α/α

Περιγραφή Είδους

1
Πατάτες
2
Κρεμμύδια ξηρά
3
Κρεμμυδάκια φρέσκα
4
Σκόρδα
5
Σπανάκι
6
Πράσα
7
Λεμόνια
8
Μήλα
9
Μπανάνες
10 Αχλάδια
11 Μαϊντανός ματσάκι
12 Σέλινο
13 Καρότα
14 Ντομάτες
15 Αγγουράκια
16 Μαρούλια
17 Άνηθος ματσάκι
18 Δυόσμος ματσάκι
19 Βερίκοκα
20 Καρπούζι
21 Μανταρίνια
22 Πεπόνια
23 Πορτοκάλια
24 Ροδάκινα
25 Φράουλες
26 Λάχανο
27 Κουνουπίδι
28 Μπρόκολο
29 Κολοκυθάκια
30 Μελιτζάνες
31 Πιπεριές γεμιστές
32 Πιπεριές για τηγάνι
33 Φασολάκια
34 Αρακάς φρέσκος
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης
Κιλό
Κιλό
Ματσάκι
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Ματσάκι
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Τεμάχιο
Κιλό
Ματσάκι
Ματσάκι
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

Ποσότητα
4.000
900
300
30
300
150
700
1.000
1.200
500
300
30
500
700
500
300
200
20
350
500
400
500
100
500
350
600
120
120
100
100
300
50
100
100
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Τιμή
Μονάδας
0,70
0,70
0,70
5,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,80
2,50
0,75
3,00
1,40
1,80
0,75
2,00
0,75
1,30
4,40
1,40
1,75
2,00
1,25
3,50
3,40
0,70
1,90
1,90
1,70
1,80
2,80
2,80
3,30
1,30

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
2.800,00
630,00
210,00
150,00
600,00
300,00
1.400,00
1.900,00
2.160,00
1.250,00
225,00
90,00
700,00
1.260,00
375,00
600,00
150,00
26,00
1.540,00
700,00
700,00
1.000,00
125,00
1.750,00
1.190,00
420,00
228,00
228,00
170,00
180,00
840,00
140,00
330,00
130,00
24.497,00
3.184,61
27.681,61

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
---------------------------------------------------------------------

Τμήμα 12 --- Είδη Παντοπωλείου
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Περιγραφή Είδους

Μονάδα
μέτρησης

Γάλα εβαπορέ - σε μεταλλική
Τεμάχιο
συσκευασία των 410 gr.
Φασόλια
(μέτρια) Α΄ ποιότητας - σε πλαστική
Τεμάχιο
συσκευασία των 500 gr
Ρεβίθια Α΄ ποιότητας - σε πλαστική
Τεμάχιο
συσκευασία των 500 gr
Κριθαράκι (μέτριο) - σε πλαστική
Τεμάχιο
συσκευασία των 500 gr
Κοφτά μακαρόνια (μέτριο) - σε
Τεμάχιο
πλαστική συσκευασία των 500 gr
Ρύζι κίτρινο - Α΄ ποιότητας - σε
Τεμάχιο
πλαστική συσκευασία του 1 kg
Ρύζι – τύπου Καρολίνα, Α΄ ποιότητας –
Τεμάχιο
σε πλαστική συσκευασία του 1 kg
Αλεύρι - για όλες τις χρήσεις - σε
Τεμάχιο
χάρτινη συσκευασία του 1 kg
Μέλι (πευκόμελο) - σε γυάλινη
Τεμάχιο
συσκευασία του 1 kg.
Σιμιγδάλι (ψιλό) - σε πλαστική
Τεμάχιο
συσκευασία των 500 gr
Σταφίδα μαύρη κορινθιακή - σε
Τεμάχιο
πλαστική συσκευασία των 200 gr
Γαλοπούλα καπνιστή ελληνικής
Κιλό
παραγωγής
Τραχανάς γλυκός - σε πλαστική
Τεμάχιο
συσκευασία των 500 gr
Πλιγούρι - σε πλαστική συσκευασία
Τεμάχιο
των 500 gr
Φιδές - σε πλαστική συσκευασία των
Τεμάχιο
500 gr
Αστράκι - σε πλαστική συσκευασία των
Τεμάχιο
500 gr
Κουσκούς- σε πλαστική συσκευασία
Τεμάχιο
των 500 gr
Φαρίν λακτέ με σιτάλευρο βιταμίνες
και σίδηρο - σε μεταλλική συσκευασία
Τεμάχιο
των 300 gr
Φαρίν λακτέ με μπισκότα- σε
Τεμάχιο
μεταλλική συσκευασία των 300 gr
Ριζάλευρο βανίλιας - σε μεταλλική
Τεμάχιο
συσκευασία των 150 gr
Νιφάδες βρώμης ολικής αλέσεως - σε
Τεμάχιο
πλαστική συσκευασία των 500 gr
Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας - σε
Τεμάχιο
μεταλλική συσκευασία των 400 gr
Φακές (χονδρές) Α΄ ποιότητας - σε πλαστική
Τεμάχιο
συσκευασία των 500 gr
Ιωδιούχο αλάτι - σε πλαστικό
Τεμάχιο
σακουλάκι των 1000 gr
Ντοματάκι - ψιλοκομμένο –
Τεμάχιο
σε μεταλλική συσκευασία των 400 gr
Άνθος αραβοσίτου με γεύση βανίλια - σε χάρτινη
Τεμάχιο
συσκευασία των 160 gr
Ζάχαρη (ψιλή) Λευκή, κρυσταλλική,
Τεμάχιο
Α΄ ποιότητας - σε χάρτινη συσκευασία

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

500

0,79

395,00

---

350

1,36

476,00

---

300

2,00

600,00

---

1.000

0,55

550,00

---

600

0,55

330,00

---

700

1,80

1.260,00

---

700

1,68

1.176,00

---

400

0,73

292,00

---

600

7,10

4.260,00

---

100

0,97

97,00

---

50

1,95

97,50

---

20

7,50

150,00

---

200

1,70

340,00

---

50

1,85

92,50

---

50

1,28

64,00

---

50

0,96

48,00

---

600

1,38

828,00

---

200

2,37

474,00

---

200

3,11

622,00

---

200

2,80

560,00

---

100

3,25

325,00

---

100

10,00

1.000,00

---

350

1,10

385,00

---

200

1,00

200,00

---

2.000

0,70

1.400,00

---

150

1,80

270,00

---

600

0,99

594,00

---
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του 1 kg

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ελιές απύρηνες ελληνικές χύμα
Κομπόστα ροδάκινο - σε μεταλλική
συσκευασία των 800 gr
Χυμός λεμονιού (άρτυμα λεμονιού) σε συσκευασία των 420 gr
Ξύδι από σταφύλι - σε συσκευασία των
350 gr
Δημητριακά ολικής άλεσης
(χωρίς χρωστικές) -. σε χάρτινη
συσκευασία των 375 gr
Φρυγανιά τριμμένη - σε πλαστική
συσκευασία των 400 gr.
Μαρμελάδα - σε γυάλινη συσκευασία
των 380 gr
Μπέικιν πάουτερ - σε συσκευασία των
3 τεμαχίων.
Πιπέρι - σε πλαστική συσκευασία των
100 gr
Ρίγανη – σε πλαστική συσκευασία των
100 gr.
Κύμινο – σε πλαστική συσκευασία των
100 gr.
Τσάι του βουνού – σε πλαστικό
σακουλάκι των 30 gr.

40

Κακάο – σε συσκευασία των 125 gr.

41

Ελιές καλαμών – χύμα

42

Χαλβάς – χύμα των 400 gr.

43
44
45
46
47
48
49
50

51

Ντοματοχυμός – σε χάρτινη
συσκευασία των 500 gr
Άχνη ζάχαρη – σε χάρτινη συσκευασία
των 500 gr.
Ξερή μαγιά – των 18 gr σε τριάδα
Φυσικός χυμός 100% – σε χάρτινη
συσκευασία του 1 lt.
Φρυγανιές σικάλεως – σε πλαστική
συσκευασία των 4 τεμαχίων των 360 gr.
Φρυγανιές σταρένιες – σε πλαστική
συσκευασία των 250 gr.
Κανέλα - σε πλαστική συσκευασία των
50 gr.
Ταχίνι με σουσάμι ή ολικής αλέσεως σε γυάλινη συσκευασία των 900 gr.
Βανίλιες - συσκευασία πέντε τεμαχίων
σε πλαστικό δοχειάκι μιας δόσης.

Κιλό

50

6,50

325,00

---

Τεμάχιο

200

1,25

250,00

---

Τεμάχιο

100

1,00

100,00

---

Τεμάχιο

400

0,80

320,00

---

Τεμάχιο

700

3,50

2.450,00

---

Τεμάχιο

100

1,10

110,00

---

Τεμάχιο

300

2,10

630,00

---

Συσκευασία

200

0,80

160,00

---

Τεμάχιο

50

2,15

107,50

---

Τεμάχιο

50

1,90

95,00

---

Τεμάχιο

30

1,90

57,00

---

Τεμάχιο

300

1,45

435,00

---

Τεμάχιο

50

1,60

80,00

---

Κιλό

100

5,00

500,00

---

Τεμάχιο

300

4,50

1.350,00

---

Τεμάχιο

600

0,50

300,00

---

Τεμάχιο

30

1,30

39,00

---

Συσκευασία

200

1,30

260,00

---

Τεμάχιο

300

1,40

420,00

---

Συσκευασία

200

1,70

340,00

---

Συσκευασία

300

1,15

345,00

---

Τεμάχιο

60

1,10

66,00

---

Τεμάχιο

100

7,50

750,00

---

Συσκευασία

200

0,80

---

160,00

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο
Σύνολο (13% + 24%)
ΦΠΑ (13% + 24%)
Γενικό Σύνολο(13% + 24%)

26.375,50
3.428,82
29.804,32
160,00
38,40
198,40
26.535,50
3.467,22
30.002,72
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Τμήμα 13 --- Έλαια
α/α
1
2

Περιγραφή Είδους
Ελαιόλαδο Α’ ποιότητας – σε
μεταλλική συσκευασία των 5 lt.
Καλαμποκέλαιο –σε πλαστική
συσκευασία του 1 lt.

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Τεμάχιο

600

27,00

16.200,00

---

Τεμάχιο

50

2,50

125,00

---

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

16.325,00
2.122,25
18.447,25

Τμήμα 14 --- Είδη Καφεκοπτείου
α/α

Περιγραφή Είδους

Καφές ελληνικός – χύμα 1 kg.
1
Στραγγιστός καφές – χύμα 1 kg.
2
Κακάο – σε σκόνη χύμα 1 kg.
3
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης
Κιλό
Κιλό
Κιλό

Ποσότητα
200
50
20

Τιμή
Μονάδας
15,00
16,00
11,00

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
3.000,00
800,00
220,00
4.020,00
522,60
4.542,60

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
-------

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

Σύνολο

(13% ΦΠΑ)

(24% ΦΠΑ)

Τμήμα 15 --- Λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Περιγραφή Είδους
Χαρτί υγείας - 40 τεμαχίων, Α’
ποιότητας
Χαρτί κουζίνας - επαγγελματικό σε
συσκευασία των 1000 gr.
Χαρτοπετσέτες – λευκές, εστιατορίου
των 750 τεμαχίων ανά πακέτο
Χάρτινα τραπεζομάντιλα – κιβώτιο
των 150 τεμαχίων, διαστάσεων 1 x 1,3
m
Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ - λευκή των
4000 τεμαχίων
Σάκοι απορριμμάτων - μαύροι του
κιλού διαστάσεων 70 x 90 cm
Σάκοι απορριμμάτων - μαύροι του
κιλού διαστάσεων 1,10 x 1,30 m
Σακούλες απορριμμάτων - για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων.
Διαστάσεων 50 x 50cm
Σακούλες διατήρησης τροφίμων συσκευασία των 50 τεμαχίων, Νο2
Σακούλες διατήρησης τροφίμων συσκευασία των 50 τεμαχίων, Νο3
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων –
σκόνη σε συσκευασία των 20 kg.

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Συσκευασία

600

Τεμάχιο

640

Συσκευασία

---

7.200,00

4,00

---

2.560,00

440

2,50

---

1.100,00

Κιβώτιο

15

15,00

---

225,00

Συσκευασία

50

15,00

---

750,00

Κιλό

250

2,00

---

500,00

Κιλό

200

2,00

---

400,00

Συσκευασία

200

1,00

---

200,00

Συσκευασία

200

1,00

---

200,00

Συσκευασία

200

1,00

---

200,00

Τεμάχιο

50

30,00

---

1.500,00
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12,00

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Σκόνη καθαρισμού αλάτων για
πλυντήριο ρούχων – συσκευασία των
950 gr.
Λευκαντική σκόνη ρούχων συσκευασία των 300 gr.
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων συσκευασία των 4 lt.
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων συσκευασία των 30 τεμαχίων.
Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων υγρό σε συσκευασία των 5 lt.
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων - σκόνη σε
συσκευασία των 2,5 kg.
Υγρό πιάτων - για πλύσιμο στο χέρι σε
συσκευασία των 4 lt.
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων
(υγρό) - σε συσκευασία των 5 lt.
Χλωρίνη – παχύρευστη, με
λευκαντικές, καθαριστικές και κυρίως
απολυμαντικές ιδιότητες (τεχνολογία CTAC)- σε συσκευασία των 750 gr.
Λευκή, πλαστική θήκη για
χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ –
χωρητικότητας 600 τεμαχίων
Υγρό γενικού καθαρισμού αρωματικό - σε συσκευασία των 4 lt.
Μπλόκ - για το καζανάκι της τουαλέτας
- σε συσκευασία του 1 τεμαχίου
Υγρό για τζάμια - σε συσκευασία των 4
lt.
Απολυμαντικό υγρό τουαλέτας - σε
συσκευασία των 750 ml.
Καθαριστική κρέμα - για όλες τις
επιφάνειες - σε συσκευασία των 500 ml.
Υγρό καθαρισμού (για μάρμαρα) - σε
συσκευασία των 1 lt.
Βούρτσα - με θήκη τουαλέτας πλαστική
Ανταλλακτικό για πιγκάλ - πλαστική
βούρτσα
Υγρό κρεμοσάπουνο - σε συσκευασία
των 4 lt.
Ξεσκονόπανα - μεσαίο μέγεθος, σε
συσκευασία των 3 τεμαχίων,
διαστάσεων 32 x 37cm
Απορροφητική πετσέτα - (τύπου vitex)
σε συσκευασία του 1 τεμαχίου,
διαστάσεων 20 x 30 cm
Γάντια κουζίνας - λαστιχένια (Νο 7,5 8)
Γάντια μιας χρήσεως (Latex) - σε
συσκευασία των 100 τεμαχίων
Αποφρακτικό υγρό - σε συσκευασία
του 1 lt.
Σφουγγάρι πιάτων - με σύρμα - σε
συσκευασία του 1 τεμαχίου,
διαστάσεων 12 x 6 cm
Σύρμα πιάτων – ψιλό, ανοξείδωτο σε
συσκευασία του 1 τεμαχίου

Τεμάχιο

10

5,00

---

50,00

Τεμάχιο

150

1,20

---

180,00

Τεμάχιο

30

5,00

---

150,00

Συσκευασία

400

8,00

---

3.200,00

Τεμάχιο

40

15,00

---

600,00

Τεμάχιο

30

6,00

---

180,00

Τεμάχιο

90

3,70

---

333,00

Τεμάχιο

100

17,00

---

1.700,00

Τεμάχιο

1.000

2,50

---

2.500,00

Τεμάχιο

5

20,00

---

100,00

Τεμάχιο

230

3,00

---

690,00

Τεμάχιο

100

2,50

---

Τεμάχιο

30

4,00

---

120,00

Τεμάχιο

120

2,70

---

324,00

Τεμάχιο

24

4,50

---

108,00

Τεμάχιο

24

3,00

---

72,00

Τεμάχιο

10

5,00

---

50,00

Τεμάχιο

30

---

60,00

Τεμάχιο

50

5,00

---

250,00

Συσκευασία

40

1,00

---

40,00

Τεμάχιο

100

1,20

---

120,00

Τεμάχιο

50

2,70

---

135,00

Συσκευασία

100

4,50

---

450,00

Τεμάχιο

20

5,00

---

100,00

Τεμάχιο

140

0,40

---

56,00

Τεμάχιο

20

1,00

---

20,00
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2,00

250,00

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Αλουμινόχαρτο – επαγγελματική
συσκευασία του 1 kg.
Μεμβράνη – επαγγελματική
συσκευασία των περίπου 200 μέτρων
Λαδόκολλα φούρνου -επαγγελματικής
χρήσης διαστάσεων 8m x 30cm
Φαράσι - πλαστικό με κοντάρι
Σκούπα - με κοντάρι πλαστικό
Ανταλλακτικό σκούπας
Κοντάρι σκούπας – μεταλλικό 1,30 m
Ξαραχνιάστρα - πτυσσόμενη με
κοντάρι 1,5 m
Μωρομάντηλα – υγρά σε συσκευασία
των 72 τεμαχίων.
Facial χαρτομάντιλα – 2ply συσκευασία των 150 τεμαχίων
Σκούπα - με χόρτο (για αυλή) με
κοντάρι
Απολυμαντικό χωρίς χλώριο– για
επιφάνειες κουζίνας - σε συσκευασία
των 75ml
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - απλή
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας - για
το καροτσάκι
Κουβάς σφουγγαρίσματος - πλαστικός
Φιαλίδια υγραερίου - τύπου
CAMPING
Συσκευή υγραερίου
Οινόπνευμα (φωτιστικό) - σε
συσκευασία των 0,350 lt.
Άκουα φόρτε (κεζάπ) - σε συσκευασία
των 450 ml.
Καθαριστικό υγρό για χαλιά – σε
συσκευασία των 750 ml
Λεκάνες πλαστικές - διάφορα μεγέθη.
Ποτήρια μιας χρήσεως - πλαστικά
μεγάλα μεγέθους σε συσκευασία των 50
τεμαχίων
Καλαμάκια - σπαστά σε συσκευασία
των 100 τεμαχίων
Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά μεγάλα
μεγέθους σε συσκευασία των 20
τεμαχίων
Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά μεσαία
μεγέθους σε συσκευασία των 20
τεμαχίων.
Κάλαθος απορριμμάτων - για τουαλέτα
με καπάκι ποδοκίνητος (τύπου πεντάλ)
Εντομοκτόνα - σε συσκευασία των 300
ml
Υγρό καθαρισμού αλάτων - σε
συσκευασία των 500ml
Υγρό καθαρισμού για λίπη - σε
συσκευασία των 500ml
Σιδερώστρα πτυσσόμενη
Αναδιπλούμενη απλώστρα ρούχων
(αλουμινίου) 18 -20 απλώσιμα μέτρα

Τεμάχιο

50

7,00

---

350,00

Τεμάχιο

70

4,50

---

315,00

Τεμάχιο

70

1,40

---

98,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

48
21
20
30

2,90
2,70
3,00
1,10

---------

139,20
56,70
60,00
33,00

Τεμάχιο

10

3,70

---

37,00

Τεμάχιο

600

1,40

---

840,00

Τεμάχιο

400

1,50

---

600,00

Τεμάχιο

10

5,00

---

50,00

Τεμάχιο

20

8,50

---

170,00

Τεμάχιο

20

3,00

---

60,00

Τεμάχιο

20

5,00

---

100,00

Τεμάχιο

10

4,50

---

45,00

Τεμάχιο

200

1,90

---

380,00

Τεμάχιο

10

11,00

---

110,00

Τεμάχιο

150

1,50

---

225,00

Τεμάχιο

100

1,00

---

100,00

Τεμάχιο

20

7,50

---

150,00

Τεμάχιο

20

4,00

---

80,00

Συσκευασία

200

1,00

---

200,00

Συσκευασία

50

0,90

---

45,00

Συσκευασία

200

1,35

---

270,00

Συσκευασία

200

1,20

---

240,00

Τεμάχιο

30

6,50

---

195,00

Τεμάχιο

40

3,00

---

120,00

Τεμάχιο

50

2,50

---

125,00

Τεμάχιο

50

2,00

---

100,00

Τεμάχιο

6

19,00

---

114,00

Τεμάχιο

7

---

210,00
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30,00

Καρότσι σφουγγαρίσματος
(επαγγελματικό) μεταλλικό με πρέσσα
και δύο πλαστικούς κάδους 15 λίτρων
Δαγκάνα επαγγελματικής
σφουγγαρίστρας για τα καρότσια
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων
των 23 μεζούρων για βρέφη
Πάνα βρακάκι, Νο 3, για μωρό βάρους
5-9 κιλά - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι
επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
Ελληνική αγορά

Τεμάχιο

5

Τεμάχιο

20

Τεμάχιο

40

Τεμάχιο

500

73

Πάνα βρακάκι, Νο 4, για μωρό βάρους
8-14 κιλά - Τα προϊόντα θα πρέπει να
είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
Ελληνική αγορά

Τεμάχιο

74

Πάνα βρακάκι, Νο 5, για μωρό βάρους
11-18 κιλά - Τα προϊόντα θα πρέπει να
είναι επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην
Ελληνική αγορά

75

Σιδερόπανο με υπόστρωμα βάτας, 100%
βαμβακερό με κορδόνι σταθεροποίησης,
ενδεικτικών διαστάσεων 140 cm x 50 cm

69
70
71

72

80,00

---

400,00

---

70,00

---

396,00

0,20

---

100,00

3.000

0,25

---

750,00

Τεμάχιο

3.000

0,30

---

900,00

Τεμάχιο

6

15,00

---

90,00

3,50
9,90

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

34.996,90
8.399,26
43.396,16

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τμήμα 16 --- Γάλα
α/α

Περιγραφή Είδους

1
Νωπό αγελαδινό γάλα – 1lt.
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης
Τεμάχιο

Ποσότητα
11.250

Τιμή
Μονάδας
1,09

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
12.262,50
12.262,50
1.594,13
13.856,63

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
---

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

Τμήμα 17 --- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
α/α
1
2
3
4
5
6

Περιγραφή Είδους
Υγρό γενικού καθαρισμού – συσκευασία
4lt
Χλωρίνη παχύρευστη – συσκευασία 4lt
Χλωρίνη λεπτόρευστη - συσκευασία
4lt
Υγρό τζαμιών –συσκευασία 4lt
Υγρό πιάτων – συσκευασία 4lt
Κρεμοσάπουνο – συσκευασία 4lt

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τεμάχιο

350

3,00

---

1.050,00

Τεμάχιο

350

3,40

---

1.190,00

Τεμάχιο

350

2,00

---

700,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

350
130
300

4,00
3,00
5,00

-------

1.400,00
390,00
1.500,00
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Σφουγγαρίστρα οικιακή –συσκευασία
290gr
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική –
συσκευασία 450gr
Σκούπα βεντάλια- μαλακή χωρίς
κοντάρι
Φαράσι- με πλαστικό κοντάρι
Κοντάρι –μεταλλικό 1,30m
Σφουγγαράκια κουζίνας-συσκευασία 6
τεμαχίων
Χαρτί υγείας 12άρι -170gr/ρολό
Χαρτί ρολό κουζίνας –συσκευασία
800gr
Απορροφητικά πανάκια – συσκευασία 3
τεμαχίων
Παχύρευστο υγρό WC – συσκευασία
750gr
Διαλυτικό αλάτων –συσκευασία 4lt
Σάκοι απορριμμάτων – μαύροι του
κιλού διαστάσεων 70 x 90 cm
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεγάλου μεγέθους
διαστάσεων 80 x 110 (110 gr έως 125
gr.)
Σακούλες απορριμμάτων –για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
διαστ. 50 x 50cm
Βούρτσα με θήκη τουαλέτας πλαστική
Γάντια μιας χρήσεως –συσκευασία
100τεμ.-latex SML
Ξαραχνιάστρα πτυσσόμενη με κοντάρι
1.5m
Κουβάς σφουγγαρίσματος – πλαστικός
Οινόπνευμα φωτιστικό – συσκευασία
των 0,350lt
Άκουα φόρτε – (κεζάπ) σε συσκευασία
450 ml
Κάλαθος απορριμμάτων για τουαλέτα με
καπάκι ποδοκίνητος (τύπου πεντέλ)

Τεμάχιο

175

1,80

---

315,00

Τεμάχιο

135

4,50

---

607,50

Τεμάχιο

150

1,80

---

270,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο

80
80

2,90
1,10

-----

232,00
88,00

Συσκευασία

130

1,00

---

130,00

Συσκευασία

2.400

5,00

---

12.000,00

Συσκευασία

800

2,00

---

1.600,00

Συσκευασία

150

0,70

---

105,00

Τεμάχιο

250

2,70

---

675,00

Τεμάχιο

150

6,50

---

975,00

Κιλό

1.500

2,00

---

3.000,00

Κιλό

275

1,70

---

467,50

Συσκευασία

500

1,00

---

500,00

Τεμάχιο

50

5,00

---

250,00

Συσκευασία

350

4,50

---

1.575,00

Τεμάχιο

30

3,70

---

111,00

Τεμάχιο

40

4,50

---

180,00

Τεμάχιο

275

1,50

---

412,50

Τεμάχιο

275

1,00

---

275,00

Τεμάχιο

30

6,50

---

195,00

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

30.193,50
7.246,44
37.439,94

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τμήμα 18 --- Γάλα
α/α

Περιγραφή Είδους

1
Νωπό αγελαδινό γάλα – 1lt.
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης
Τεμάχιο

Ποσότητα
10.000
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Τιμή
Μονάδας
1,09

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
10.900,00
10.900,00
1.417,00
12.317,00

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
---

Τμήμα 19 --- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Περιγραφή Είδους
Υγρό γενικού καθαρισμού – συσκευασία
4lt
Χλωρίνη παχύρευστη – συσκευασία 4lt
Χλωρίνη λεπτόρευστη - συσκευασία
4lt
Υγρό τζαμιών – συσκευασία 4lt
Υγρό πιάτων – συσκευασία 4lt
Κρεμοσάπουνο – συσκευασία 4lt
Σφουγγαρίστρα οικιακή – συσκευασία
290gr
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική –
συσκευασία 450gr
Σκούπα βεντάλια- μαλακή χωρίς
κοντάρι
Φαράσι- με πλαστικό κοντάρι
Κοντάρι –μεταλλικό 1,30m
Σφουγγαράκια κουζίνας-συσκευασία 6
τεμαχίων
Χαρτί υγείας 12άρι-170gr/ρολό
Χαρτί ρολό κουζίνας –συσκευασία
800gr
Απορροφητικά πανάκια – συσκευασία 3
τεμαχίων
Παχύρευστο υγρό WC – συσκευασία
750gr
Διαλυτικό αλάτων – συσκευασία 4lt
Σάκοι απορριμμάτων –μαύροι του κιλού
διαστάσεων 70 x 90 cm
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεγάλου μεγέθους
διαστάσεων 80 x 110 (110 gr έως 125
gr.)
Σακούλες απορριμμάτων –για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
διαστ. 50 x 50cm
Βούρτσα με θήκη τουαλέτας πλαστική
Γάντια μιας χρήσεως – συσκευασία
100τεμ.- latex SML
Ξαραχνιάστρα – πτυσσόμενη με κοντάρι
1.5m
Κουβάς σφουγγαρίσματος – πλαστικός
Οινόπνευμα φωτιστικό - συσκευασία
των 0,350lt
Άκουα φόρτε – (κεζάπ) σε συσκευασία
450 ml
Κάλαθος απορριμμάτων για τουαλέτα με
καπάκι ποδοκίνητος (τύπου πεντέλ)

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τεμάχιο

500

3,00

---

1.500,00

Τεμάχιο

500

3,40

---

1.700,00

Τεμάχιο

300

2,00

---

600,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

300
130
300

4,00
3,00
5,00

-------

1.200,00
390,00
1.500,00

Τεμάχιο

130

1,80

---

234,00

Τεμάχιο

130

4,5

---

585,00

Τεμάχιο

120

1,8

---

216,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο

65
80

2,90
1,10

-----

188,50
88,00

Συσκευασία

130

1,00

---

130,00

Συσκευασία

2.800

5,00

---

14.000,00

Τεμάχιο

1.040

2,00

---

2.080,00

Συσκευασία

150

0,70

---

105,00

Τεμάχιο

250

2,70

---

675,00

Τεμάχιο

150

6,50

---

975,00

Κιλό

1.600

2,00

---

3.200,00

Κιλό

300

1,70

---

510,00

Συσκευασία

600

1,00

---

600,00

Τεμάχιο

50

5,00

---

250,00

Τεμάχιο

300

4,50

---

1.350,00

Τεμάχιο

25

3,70

---

92,50

Τεμάχιο

25

4,50

---

112,50

Τεμάχιο

400

1,50

---

600,00

Τεμάχιο

250

1,00

---

250,00

Τεμάχιο

40

6,50

---

260,00

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

33.391,50
8.013,96
41.405,46
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα 20 --- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
α/α
1
2
3
4

Περιγραφή Είδους
Χαρτί υγείας – 40 τεμαχίων, Α’
ποιότητας
Χαρτί κουζίνας - επαγγελματικό σε
συσκευασία των 1000 gr.
Σάκοι απορριμμάτων – μαύροι του
κιλού διαστάσεων 1,10 x 1,30 m.
Σακούλες απορριμμάτων – για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
Διαστάσεων 50 x 50cm

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

Συσκευασία

150

12,00

---

1.800,00

Τεμάχιο

480

4,00

---

1.920,00

Κιλό

30

2,00

---

60,00

Συσκευασία

50

1,00

---

50,00

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

3.830,00
919,20
4.749,20

ΔΕΚΠΟΤΑ

Τμήμα 21 --- Είδη Παντοπωλείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Περιγραφή Είδους
Γάλα εβαπορέ – σε μεταλλική
συσκευασία των 410 gr.
Κοφτά μακαρόνια – σε πλαστική
συσκευασία των 500 gr.
Αλεύρι – σε χάρτινη συσκευασία του 1
kg.
Μέλι – σε γυάλινα βάζα του 1 kg.
Φαρίνα – σε χάρτινη συσκευασία των
500 gr.
Ελαιόλαδο – ΕΧΤΡΑ παρθένο

ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, σε μεταλλική
συσκευασία των 5 lt.
Ιωδιούχο αλάτι – σε συσκευασία
πλαστική των 1.000 gr.
Ντοματοχυμός – σε συσκευασία
Τετραπάκ των 520 gr.
Κούσταρ πάουντερ – σε χάρτινη
συσκευασία των 120 gr.
Ζάχαρη – σε χάρτινη συσκευασία του 1
kg.
Χυμός λεμονιού – σε συσκευασία των
420 gr.

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

Τεμάχιο

12

0,79

9,48

---

Τεμάχιο

30

0,55

16,50

---

Τεμάχιο

12

0,73

8,76

---

Τεμάχιο

4

7,10

28,40

---

Τεμάχιο

12

0,90

10,80

---

Τεμάχιο

1

27,00

27,00

---

Τεμάχιο

2

1,00

2,00

---

Τεμάχιο

30

0,95

28,50

---

Τεμάχιο

40

0,99

39,60

---

Τεμάχιο

30

0,99

29,70

---

Τεμάχιο

2

1,00

2,00

---

12

Ξύδι – σε συσκευασία των 350 gr.

Τεμάχιο

20

0,80

16,00

---

13

Κακάο – συσκευασία των 125 gr.

Τεμάχιο

24

1,60

38,40

---

14

Άχνη ζάχαρη – σε χάρτινη συσκευασία
των 500 gr.

Τεμάχιο

5

1,30

6,50

---
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15
16
17

18
19

20

Ξερή μαγιά – των 18 gr σε τριάδα
Χυμοί φρουτοποτό πορτοκάλι – σε
χάρτινη συσκευασία του 1 lt.
Καλαμποκέλαιο σε πλαστική
συσκευασία του 1 lt.
Βανίλιες - συσκευασία 5 τεμαχίων σε
πλαστικό δοχειάκι μιας δόσης.
Γκαζάκι απλό για καμινέο
Φίλτρο χάρτινο για καφετιέρα γαλλικού
καφέ (μεγάλο) – σε συσκευασία 100
τεμαχίων

Συσκευασία

12

1,30

15,60

---

Τεμάχιο

50

0,90

45,00

---

Τεμάχιο

1

2,50

2,50

---

Συσκευασία

30

0,80

---

24,00

Τεμάχιο

20

0,90

---

18,00

Συσκευασία

5

3,00

---

15,00

Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο
Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο
Σύνολο (13% + 24%)
ΦΠΑ (13% + 24%)
Γενικό Σύνολο(13% + 24%)

326,74
42,48
369,22
57,00
13,68
70,68
383,74
56,16
439,90

Τμήμα 22 --- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Περιγραφή Είδους
Χαρτί κουζίνας – επαγγελματικό σε
συσκευασία των 1000gr
Χαρτί υγείας 12άρι 170γρ/ρολό
Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του κιλού
διαστάσεων 70 x 90 cm.
Σακούλες απορριμμάτων για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
διαστάσεων 50 x 50cm
Σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι
των 45 lt. Σε διαστάσεων 52 x 75 και σε
συσκευασία των 10 τεμαχίων
Σακούλες διατήρησης τροφίμων –
συσκευασία των 40 τεμαχίων
διαστάσεων 28 x 33cm.
Σκόνη καθαρισμού αλάτων για
πλυντήριο ρούχων – σε συσκευασία των
950 gr.
Λευκαντική σκόνη ρούχων σε
συσκευασία των 300gr.
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων σε
συσκευασία των 4 lt
Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου
ρούχων σε συσκευασία των 3lt
Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε
συσκευασία των 4lt

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσοτήτα

Τιμή
Μονάδος

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

Τεμάχιο

90

4,00

---

360,00

Συσκευασία

30

5,00

---

150,00

Κιλό

5

2,00

---

10,00

Συσκευασία

20

1,00

---

20,00

Σσκευασία

25

1,20

---

30,00

Συσκευασία

2

1,15

---

2,30

Τεμάχιο

1

5,00

---

5,00

Τεμάχιο

1

1,20

---

1,20

Τεμάχιο

5

5,00

---

25,00

Τεμάχιο

5

4,00

---

20,00

Τεμάχιο

4

3,70

---

14,80

12

Υγρό γενικού καθαρισμού σε
συσκευασία των 4 lt

Τεμάχιο

25

3,00

---

75,00

13

Υγρό τζαμιών – σε συσκευασία 4lt

Τεμάχιο

12

4,00

---

48,00
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14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Όξινο καθαριστικό αλάτων και
βρωμιάς για το μπάνιο (αφαλατικό) – σε
συσκευασία των 5 lt.
Απολυμαντικό επιφανειών ταχείας
απολύμανσης – σε συσκευασία των
1000 ml.
Ισχυρό αφαιρετικό επίμονης
κιτρινίλας, καρβουνίλας και καμένων
λιπών – σε συσκευασία του 1 lt.
Χλωρίνη παχύρευστη αρωματική σε
συσκευασία των 750 gr
Προσοχή: ΟΧΙ
ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
Απολυμαντικό υγρό τουαλέτας σε
συσκευασία των 750ml
Υγρό ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ κρεμοσάπουνο
σε συσκευασία των 250 ml.
Απορροφητική πετσέτα – (τύπου vitex)
σε συσκευασία του 1 τεμαχίου,
διαστάσεων 20 x 30cm
Γάντια μιας χρήσεως S και M (Lattex)
– συσκευασία των 100 τεμαχίων
Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα σε
συσκευασία του 1 τεμαχίου, διαστάσεων
12 x 6 cm
Σύρμα πιάτων χοντρό, ανοξείδωτο σε
συσκευασία του 1 τεμαχίου
Αλουμινόχαρτο επαγγελματική
συσκευασία του 1kg
Μεμβράνη επαγγελματική συσκευασία
των περίπου 200m
Λαδόκολλα φούρνου επαγγελματικής
χρήσης διαστάσεων 8m x 30 cm
Μωρομάντηλα υγρά σε συσκευασία με
καπάκι των 72 τεμαχίων
Facial χαρτομάντηλα 2ply, συσκευασία
150 τεμαχίων
Απολυμαντικό για επιφάνειες
κουζίνας σε συσκευασία του 750ml
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας – για
το καροτσάκι
Οινόπνευμα – αλκοολούχος λοσιόν 95
βαθμών σε συσκευασία των 245ml
Ποτήρια φελιζόλ μιας χρήσεως 12 oz.
σε συσκευασία των 20 τεμαχίων
Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά
μεγάλα μεγέθους σε συσκευασία των 20
τεμαχίων
Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά μεσαία
μεγέθους σε συσκευασία των 20
τεμαχίων.
Εντομοκτόνα σε συσκευασία των
300ml

Τεμάχιο

5

13,20

---

66,00

Τεμάχιο

5

8,90

---

44,50

Τεμάχιο

1

3,90

---

3,90

Τεμάχιο

12

1,40

---

16,80

Τεμάχιο

12

2,70

---

32,40

Τεμάχιο

40

3,00

---

120,00

Τεμάχιο

12

1,20

---

14,40

Συσκευασία

20

4,50

---

90,00

Τεμάχιο

12

0,40

---

4,80

Τεμάχιο

4

2,00

---

8,00

Τεμάχιο

4

7,00

---

28,00

Τεμάχιο

4

4,50

---

18,00

Τεμάχιο

6

1,40

---

8,40

Τεμάχιο

40

1,40

---

56,00

Τεμάχιο

40

1,50

---

60,00

Τεμάχιο

12

8,50

---

102,00

Τεμάχιο

2

5,00

---

10,00

Τεμάχιο

12

2,50

---

30,00

Συσκευασία

25

1,00

---

25,00

Συσκευασία

12

1,35

---

16,20

Συσκευασία

12

1,20

---

14,40

Τεμάχιο

1

3,00

---

3,00

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

1.533,10
367,94
1.901,04
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Τμήμα 23 --- Είδη Καφεκοπτείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
α/α

Περιγραφή Είδους

1
Nescafe – χύμα 1 kg.
Καφές ελληνικός – χύμα 1 kg.
2
Στραγγιστός καφές – χύμα 1 kg.
3
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης
Κιλό

Κιλό
Κιλό

Ποσότητα
2
4
5

Τιμή
Μονάδας
22,00
15,00
16,00

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
44,00
60,00
80,00
184,00
23,92
207,92

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
-------

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

Τμήμα 24 --- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου (ΔΕΚΠΟΤΑ)
α/α

Περιγραφή Είδους

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσοτήτα

1

Υγρό πιάτων - για πλύσιμο στο χέρι σε
συσκευασία των 4 lt.

Τεμάχιο

4

3,00

---

12,00

Τεμάχιο

12

5,00

---

60,00

Τεμάχιο

22

3,00

---

66,00

Τεμάχιο

4

4,00

---

16,00

Τεμάχιο

32

2,00

---

64,00

Τεμάχιο

20

1,30

---

26,00

Τεμάχιο

10

3,00

---

30,00

Τεμάχιο

10

3,00

---

30,00

Κιλό

30

1,70

---

51,00

Κιλό

20

1,70

---

34,00

Τεμάχιο

50

1,50

---

75,00

Συσκευασία

35

5,00

---

175,00

Τεμάχιο

35

4,00

---

140,00

Τεμάχιο

20

1,80

---

36,00

Τεμάχιο

15

1,10

---

16,50

Τεμάχιο

9

0,40

Συσκευασία

23

4,50

---

103,50

Τεμάχιο

5

1,10

---

5,50

Τεμάχιο

10

2,70

---

27,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Υγρό κρεμοσάπουνο σε συσκευασία
των 4 lt
Υγρό γενικού καθαρισμού σε
συσκευασία των 4 lt
Υγρό για τζάμια - σε συσκευασία των 4
lt.
Χλωρίνη – απλή σε συσκευασία των 4
lt.
Χλωρίνη παχύρευστη – συσκευασία 2
lt
Εντομοκτόνα σε συσκευασία των
300ml (κατσαρίδες & μυρμήγκια)
Εντομοκτόνα σε συσκευασία των
300ml (μύγες & κουνούπια)
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μικρού μεγέθους διαστάσεων
55 x 75 (25 gr έως 30 gr.)
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεσαίου μεγέθους
διαστάσεων 65 x 85 (58 gr έως 75 gr.)
Οινόπνευμα – σε συσκευασία των 0,350
lt.
Χαρτί υγείας – 12 τεμαχίων των 170
gr., Α’ ποιότητας
Χαρτί κουζίνας - επαγγελματικό σε
συσκευασία των 1000 gr.
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
Κοντάρι για σφουγγαρίστρα –
μεταλλικό 1,30 m
Σφουγγάρι πιάτων – με σύρμα σε
συσκευασία του 1 τεμαχίου, διαστάσεων
12 x 6 cm
Γάντια μιας χρήσεως σε συσκευασία
των 100 τεμαχίων – Latex (μέγεθος M)
Κοντάρι για σκούπα – μεταλλικό 1,30
m
Σκούπα – με κοντάρι πλαστικό
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Τιμή
Μονάδος

3,60

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Σκούπα – με χόρτο (για αυλή) με
κοντάρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος – πλαστικός
Παχύρευστο υγρό WC – συσκευασία
750gr
Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ – λευκή των
4000 τεμαχίων
Χλωρίνη παχύρευστη – συσκευασία
4lt
Διαλυτικό αλάτων –συσκευασία 4lt
Αποφρακτικό υγρό - σε συσκευασία
του 1 lt.
Κάλαθος απορριμμάτων – για
τουαλέτα με καπάκι ποδοκίνητος (τύπου
πεντέλ)
Ανταλλακτικό για πιγκάλ - πλαστική
βούρτσα
Μωρομάντηλα – υγρά σε συσκευασία
των 72 τεμαχίων.
Ξαραχνιάστρα – πτυσσόμενη με
κοντάρι 1,5 m
Καλαθάκι γραφείου μικρό πλαστικό
Φαράσι απλό χωρίς κοντάρι
Φαράσι- με πλαστικό κοντάρι
Σακούλες απορριμμάτων – για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
Διαστάσεων 50 x 50cm
Απορροφητική πετσέτα – (τύπου vitex)
σε συσκευασία του 1 τεμαχίου,
διαστάσεων 20 x 30cm

Τεμάχιο

3

5,00

---

15,00

Τεμάχιο

6

4,50

---

27,00

Τεμάχιο

17

2,70

---

45.90

Συσκευασία

9

15,00

---

135,00

Τεμάχιο

10

3,40

---

34,00

Τεμάχιο

2

6,50

---

13,00

Τεμάχιο

3

5,00

---

15,00

Τεμάχιο

2

6,50

---

13,00

Τεμάχιο

3

2,00

---

6,00

Τεμάχιο

110

1,40

---

154,00

Τεμάχιο

3

3,70

---

11,10

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

8
7
3

1,30
0,80
2,90

-------

10,40
5,60
8,70

Συσκευασία

44

1,00

---

44,00

Τεμάχιο

10

1,20

---

12,00

Πατάκι εξωτερικού χώρου – απλό

Τεμάχιο

2

3,00

---

6,00

Πατάκι εσωτερικού χώρου - απλό

Τεμάχιο

2

3,00

---

6,00

Συσκευασία

40

1,00

---

40,00

Συσκευασία

40

1,00

---

40,00

Ποτήρια μιας χρήσεως - πλαστικά
μεγάλα μεγέθους σε συσκευασία των 50
τεμαχίων
Ποτήρια φελιζόλ μιας χρήσεως 12 oz.
σε συσκευασία των 20 τεμαχίων

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

1.612,80
387,07
1.999,87

Τμήμα 25 --- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου (Βοήθεια στο Σπίτι)
Μονάδα
Μέτρησης

Ποσοτήτα

Υγρό πιάτων σε συσκευασία των 4 lt
Υγρό κρεμοσάπουνο σε συσκευασία
των 4 lt
Υγρό γενικού καθαρισμού σε
συσκευασία των 4 lt
Χλωρίνη παχύρευστη σε συσκευασία
των 1 lt
Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα 1 τεμ.
Διαστάσεων 12 x 6cm

Τεμάχιο

2

3,70

---

7,40

Τεμάχιο

5

5,00

---

25,00

Τεμάχιο

3

3,00

---

9,00

Τεμάχιο

23

1,40

---

32,20

Τεμάχιο

15

0,60

---

9,00

Ανταλλακτικό απλής σφουγγαρίστρας

Τεμάχιο

6

3,00

---

18,00

α/α

Περιγραφή Είδους

1
2
3
4
5
6
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Τιμή
Μονάδος

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεσαίου μεγέθους
διαστάσεων 65 x 85 (58 gr έως 75 gr.)

Σακούλες απορριμμάτων Διαστάσεων 50 x 50cm για
καλαθάκια σε συσκευασία ρολό των
20 τεμαχίων
Οινόπνευμα μπλε σε συσκευασία των
0,350 lt
Χαρτί υγείας 12άρι 170gr/ρολό
Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε
συσκευασία των 1000 gr.
Απορροφητική πετσέτα τύπου vitex
20 x 30cm σε συσκευασία των 3
τεμαχίων
Σκούπα με κοντάρι πλαστικό
Γάντια μιας χρήσεως (latex) 100 τεμ.
(3Μ και 3L)
Φαράσι – με πλαστικό κοντάρι

Σφουγγαρίστρα με κοντάρι απλή
Παχύρευστο υγρό WC – συσκευασία
750gr
Ξύδι από σταφύλι - σε συσκευασία των
350 gr
Χαρτοπετσέτες – λευκές, εστιατορίου
των 750 τεμαχίων ανά πακέτο
Υγρό για τζάμια - σε συσκευασία των 4
lt.

Κιλό

30

1,70

---

51,00

Συσκευασία

40

1,00

---

40,00

Τεμάχιο

15

1,50

---

22,50

Συσκευασία

47

5,00

---

235,00

Τεμάχιο

135

4,00

---

540,00

Συσκευασία

10

1,60

---

16,00

Τεμάχιο

1

2,70

---

2,70

Συσκευασία

6

4,50

---

27,00

Τεμάχιο
Τεμάχιο

1
1

2,90
2,50

-----

2,90
2,50

Τεμάχιο

12

2,70

---

32.40

Τεμάχιο

10

0,80

---

8,00

Συσκευασία

10

2,50

---

25,00

Τεμάχιο

1

4,00

---

4,00

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

1.109,60
266,30
1.375.90

Τμήμα 26 --- Γάλα (ΔΕΚΠΟΤΑ)
α/α

Περιγραφή Είδους

1
Νωπό αγελαδινό γάλα – 1lt.
Σύνολο
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο

Μονάδα
μέτρησης
Τεμάχιο

Ποσότητα
1.694

Τιμή
Μονάδας
1,09

Σύνολο
(13% ΦΠΑ)
1.846,46
1.846,46
240,04
2.086,50

Σύνολο
(24% ΦΠΑ)
---

Δράμα, 25 Ιουλίου 2019
Συντάχθηκε
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Προμηθειών

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιλτιάδης Μελιάδης

Ευαγγελία Ζιούτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Διακήρυξη
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων από την
υπογραφή της σύμβασης έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου θα γίνεται περιοδικά,
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας και κατόπιν εντολής.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας
δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
-

-

Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις του.
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «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 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.3886/2010
(Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
Ν.4152/2013, παρ. Ζ (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
Ν.4129/2013 (ΦΚΕ 52/Α/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
Ν.4257 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
Ν.4024/2011, άρθ. 26 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση»,139
Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
ΥΑ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
ΥΑ 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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)140
ΥΑ 11389/1993, άρθ. 5 (ΦΕΚ 185/Β/1993) του Υπουργού Εσωτερικών 141
Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις»,
Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2006) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων

Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού
διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
141
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη
της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
139
140
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-

-

-

7 και 13 έως 15,
Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»
ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
ΠΔ 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
ΥΑ Π1 2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων»
ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα μεταφοράς και σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών
σχολείων στους δήμους (εδάφ. 18, παρ. 4 του άρθρου 94)
Το άρθρο 8 του Ν.4089/12 (ΦΕΚ 206/Α/2012) με το οποίο καταργείται το εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν.
3852/10 (Α΄87) από 1.7.2013 καταργείται»
Την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) με την οποία επανέρχεται η σίτιση μαθητών μουσικών
και καλλιτεχνικών σχολείων.
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
Ν.4605/2019(ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
και άλλες διατάξεις. » Άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)
Η υπ’ αριθμ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1503/11-10-2006), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ.
ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ Β΄1323/30-7-2007) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –
Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, την υπ’ αριθμ. 31119/08 (ΦΕΚ Β΄ 990/28-52008) Απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
καθώς και την υπ’ αριθμ. 43726 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2208/08-06-2019 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών
Ν.4611/2019 (Α’ 73/17-05-2019) «Μέρος Γ’ Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού» Άρθρο 121 (Αντικατάσταση του
Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ)
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 και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Διακήρυξη
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει με απόφαση της η
Οικονομική Επιτροπή – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν αυτές σήμερα. Το χρονικό διάστημα
παροχής των υπηρεσιών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2020.
ΑΡΘΡΟ 5ο - Εγγυητικές επιστολές
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του συμμετέχοντος προς το Δήμο Δράμας για ποσό 2%
της συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ των προς προμήθεια ειδών του τμήματος για το
οποίο ενδιαφέρονται. Αν ενδιαφέρεται κάποιος για περισσότερα τμήματα, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή 2% για το σύνολο των τμημάτων στα οποία επιθυμεί να συμμετέχει.
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια εγγυητική επιστολή, η οποία θα αφορά την καλή
εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής
συμβατικής αξίας όπου εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 6° - Τιμές / Τρόπος Πληρωμής
1. Η προσφερόμενη έκπτωση των Τμημάτων 3, 8, 9, 10, 11, 13 θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη
διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Επειδή η παράδοση θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε φορέα, θα
εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής ή/και τιμολόγιο, στο οποίο θα αναγράφεται η
ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα και θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής
πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής
πώλησης και είδους
2. Οι τιμές μονάδας των ειδών των Τμημάτων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγω δεν
υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Ο Δήμος Δράμας, η ΔΕΥΑΔ, το ΝΠΔΔ, η ΣΕΠΕ, η ΣΕΔΕ, η ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς και ο ΠΟΦΤΜΜΔ υποχρεούνται
να εξοφλήσουν τον κάθε ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή των ειδών και εφόσον ο
ανωτέρω έχει προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του
αναδόχου εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποσότητα και ποιότητα
αυτών και υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν το κόστος της προμήθειας, το κόστος
φορτοεκφόρτωσης των ειδών, η μεταφορά και η παράδοσή τους στους χώρους της κάθε αναθέτουσας αρχής, καθώς
και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Η πληρωμή θα γίνεται, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση
του 1ου χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από το Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού
Δράμας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Σύμβαση
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφόσον γίνει έλεγχος νομιμότητας της
απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και ο προσυμβατικός έλεγχος από το Γραφείο Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Δράμας, ο ανάδοχος-ανάδοχοι της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση (άρθρο 105 του Ν.4412/2016).
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα τρόφιμα και τα λοιπά αναλώσιμα είδη
παντοπωλείου που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των
χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένα
σώματα (τρόφιμα) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνική έκθεση της διακήρυξης και ότι είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο Δράμας Δράμας, τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν
όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε ποσότητα άμεσα αφότου διαπιστωθεί παράβαση
των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής
του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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.
Ο Προμηθευτής κατά την υπογραφή της συμβάσεως πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται
ο ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 8ο - Παράδοση
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες ύστερα από παραγγελία
των αρμόδιων υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή γραπτώς, το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από αυτή της παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια που θα υποδείξει ο κάθε φορέας.
Οι παραγγελίες του ΝΠΔΔ θα παραδίδονται κάθε εργάσιμη μέρα από 7:00 π.μ.- 09:00 π.μ. με μεταφορικό μέσο του
προμηθευτή και σε κάθε παιδικό σταθμό που θα υποδείξει το ΝΠΔΔ ενώ το ψωμί του ΝΠΔΔ θα παραδίδεται κάθε
μέρα.
Σε ό,τι αφορά το γάλα, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει, πριν της 9 το πρωί, τις απαιτούμενες
ποσότητες φρέσκου γάλακτος, στους χώρους που θα υποδείξει ο κάθε φορέας, όπου θα τοποθετήσει (όπου
Σελίδα 92

απαιτείται) δικά του ψυγεία για τη συντήρηση του.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο
παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής-προμηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν τις
ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
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.
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι
δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, των Νομικών
Προσώπων και των επιχειρήσεων, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι
εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους
της ομάδας εις βάρους του άλλου είδους. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης
στη σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων για το
Δήμο, τα Νομικά Πρόσωπα και των Επιχειρήσεων), εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, των Νομικών
Προσώπων και των Επιχειρήσεων, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμώμενης ως μέγιστης
απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από τον Δήμο,
τα Νομικά Πρόσωπα ή των επιχειρήσεων αυτού.
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις
προδιαγραφές του Κ.Τ.Π.
Άρθρο 9ο – Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016, θα γίνει σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα, από την οικεία επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου.
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 ανωμαλιών αυτού.
Άρθρο 10ο - Τιμή προσφοράς / ποσοστό έκπτωσης
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για ένα, ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα με την προϋπόθεση ότι θα
καλύπτουν όλη την ποσότητα και όλα τα είδη που αναγράφονται στον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό. Δεν
θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων των ειδών των προβλεπόμενων
στη σχετική μελέτη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν τα
είδη για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε Τμήματος.
 Οι προσφορές για τα Τμήματα 3, 8, 9, 10, 11, 13 πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως διατυπώνονται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας
Η Οικονομικές Προσφορές για τα ανωτέρω τμήματα συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών της διακήρυξης. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη
προσφορά εάν δεν είναι, επίσης, συμπληρωμένη όπως στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου
Δράμας και αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας.
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το Σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς του Συστήματος για τα ανωτέρω τμήματα, οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τον αριθμό με τρία δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή που τίθεται στην παρούσα
Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. Και οι δύο οικονομικές προσφορές (του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ και του Δήμου Δράμας θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή)
Κριτήριο επιλογής για τα Τμήματα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 θα
είναι η χαμηλότερη στην συνολική καθαρή αξία του κάθε τμήματος.
Η Οικονομικές Προσφορές για τα ανωτέρω τμήματα συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών της διακήρυξης. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη
προσφορά εάν δεν είναι, επίσης, συμπληρωμένη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου Δράμας
και αν δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας.
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Και οι δύο οικονομικές προσφορές (του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και του Δήμου Δράμας θα φέρουν ψηφιακή
υπογραφή)
(Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται με την προσφορά στο έντυπο
οικονομικής προσφοράς του Δήμου Δράμας)
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 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.
Άρθρο 12ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει και μετά την τροποποίηση από το άρθρ. 44 του Ν.4605/2019)
β) 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 ( ΑΕΠΠ –
άρθρο 350 παρ.3 Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 142
γ) 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.4412/2016143
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, αναλογικά, σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών.
Άρθρο 12ο – Επιπτώσεις
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της
ορισθείσης προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών θα πληρώνει προς την Δήμου Δράμας, τα νομικά πρόσωπα
και τις επιχειρήσεις, ως ποινική ρήτρα, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών 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.
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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 13ο – Ποιότητα προμηθειών
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει να αντικαταστήσει αυτά άμεσα.
Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των νηπίων, των υπαλλήλων, των πολιτών,
142
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Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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κλπ. 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.
ΑΡΘΡΟ 14ο – Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, όπως αυτά
περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και II.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο 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.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 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.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 15ο - Δείγματα
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, ο Δήμος Δράμας, τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους
συμμετέχοντες την προσκομίσουν δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο.
Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε υλικού από
αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Δράμα, 25 Ιουλίου 2019
Συντάχθηκε
O Προϊστάμενος του
Τμήματος Προμηθειών

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιλτιάδης Μελιάδης

Ευαγγελία Ζιούτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙα – ΕΕΕΣ

(οδηγίες)

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)
Α. 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 καταλληλόλητάς, 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 τo Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων Προμηθειών (ΕΣΗΔΗΣ) στην πλατφόρμα:
https://espdint.eprocurement.gov.gr
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.
4. Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint
Ενόψει της επικείμενης παύσης λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (EU ESPD reference implementation), το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη
νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο
σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» στην διαδικτυακής
πύλη (https://espdint.eprocurement.gov.gr).
5. Θεσμικό πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Σύμφωνα με το άρθρο 79 (μεταφορά του άρθρου 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/16 κατά την
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
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(ΕΕΕΣ) [European Single Procurement Document (ESPD)], το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο
εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75,
76 και 77
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί
σύμφωνα με το άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούν των τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν και
δ) (ειδικά για την Ελλάδα) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει
το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.3310/2005 (Α 30).
Β. Χρήση ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του ΕΣΗΔΗΣ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, σε διαγωνιστικές διαδικασίες με αξία άνω
των εκάστοτε ορίων της ΕΕ, οι οποίες και διεξάγονται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 56902/215 ΥΑ ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 και στην υπ’ αριθ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που αφορούν στην
λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς να
εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής ΕΕΕΣ με τη χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας
διαχείρισης eΕΕΕΣ:
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας
eΕΕΕΣ, εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και το παράγουν
σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή τους.
2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
 ο περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF είτε ενσωματώνεται στο, ψηφιακά υπογεγραμμένο,
κείμενο της διακήρυξης, είτε αναρτάται το αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο,
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
 το αρχείο τύπου XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία μέσω μίας υπηρεσίας eΕΕΕΣ της
σχετικής απάντησης τους.
3. 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 τύπου PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) σε
μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο
και στη διακήρυξη.
4. Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου
ΕΕΕΣ, προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο
τύπου XML. Στη συνέχεια μέσω μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους
σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
τους. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XMLστα
συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
προσφεύγουν απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο
τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της
ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ.
5. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία
του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) 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 διαγωνισμό.
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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 ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 2019-105284 (26-07-2019 -- 07:17 π.μ.)
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 0000/S 000-00000000
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)
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005351029
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: Δήμος Δράμας
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997784894
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): www.dimos-dramas.gr
Πόλη: Δράμα
Οδός και αριθμός: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
Ταχ. κωδ.: 66133
Αρμόδιος επικοινωνίας: Μιλτιάδης Μελιάδης
Τηλέφωνο: 2521350630
Φαξ: 2521350748
Ηλ. ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Τίτλος: Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου (2020)
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, του ΝΠΔΔ, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, του ΠΟΦΤΜΜΔ, της ΣΕΠΕ και της ΣΕΔΕ
για το οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με το Ν.4111/2013.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 654.404,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% & 24%)
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 565.291,51 € -- ΦΠΑ 13%: 55.022,04 € -- ΦΠΑ 24%: 34.090,83 €). Η σύμβαση θα
ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά
τμήμα και συγκεκριμένα για τα Τμήματα 3, 8, 9, 10, 11, 13 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, για τα Τμήματα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει
ο οικονομικός φορέας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας είδος / ποσότητας κάθε τμήματος
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτης (άρθρο 59 του Ν.4412/2016).
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει): Αρ. Πρωτοκόλλου Δήμου Δράμας: 21543/26-07-2019 / Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 77610
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α. Πληροφορίες σχετικά με οικονομικό φορέα
Επωνυμία:___
Οδός και αριθμός:___
Ταχ. κωδ.:___
Πόλη:___
Χώρα:___
Ηλ. ταχ/μείο:___
Τηλέφωνο:___
Φαξ:___
ΑΦΜ (εφόσον υπάρχει):___
Διαδικτυακός τόπος (εάν υπάρχει):___
Αρμόδιος ή αρμόδιος επικοινωνίας:___
1.

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι

2.

Ο οικονομικός φορέας αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο;
 Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούν των
εργαζομένων;___%
 Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία______
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

3.

O οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ) Επιλογής;
 Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής];
Απάντηση:
❍ Ναι
 Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:__________
 Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:__________
 Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο__________
 Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα__________
❍ Ναι
❍ Όχι
❍ Όχι
 Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Απάντηση:
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

4.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς;
 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):__________
 Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:__________
 Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:__________
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

5.

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
Απάντηση_________

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:___
Επώνυμο:___
Ημερομηνία γέννησης:___
Τόπος γέννησης:___
Οδός και αριθμός:___
Ταχ. κωδ.:___
Πόλη:___
Χώρα:___
Τηλέφωνο:___
Ηλ. ταχ/μείο:___
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:___
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;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Όνομα της οντότητας__________
 Ταυτότητα της οντότητας__________
 Τύπος ταυτότητας__________
 Κωδικοί CPV__________
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
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❍ Όχι

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________

Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
 Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Όνομα της οντότητας__________
 Ταυτότητα της οντότητας__________
 Τύπος ταυτότητας__________
 Κωδικοί CPV__________
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που
ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
1.

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Ημερομηνία της καταδίκης __ - __ - ____
 Λόγος (-οι) __________
 Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί __________
 Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)__________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι
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2.

Διαφθορά
 Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Ημερομηνία της καταδίκης __ - __ - ____
 Λόγος (-οι) __________
 Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί __________
 Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)__________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

3.

Απάτη
 Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Ημερομηνία της καταδίκης __ - __ - ____
 Λόγος (-οι) __________
 Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί __________
 Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)__________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

4.

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
 Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
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στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Ημερομηνία της καταδίκης __ - __ - ____
 Λόγος (-οι) __________
 Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί __________
 Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)__________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

5.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Ημερομηνία της καταδίκης __ - __ - ____
 Λόγος (-οι) __________
 Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί __________
 Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)__________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

6.

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
 Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Απάντηση:
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❍ Ναι








Ημερομηνία της καταδίκης __ - __ - ____
Λόγος (-οι) __________
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί __________
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)__________
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι

❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
1.

Καταβολή φόρων
 Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:_________
 Ενεχόμενο ποσό:_________
 Νόμισμα:__________
 Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε
❍ Ναι
Διευκρινίστε: _________
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους;
❍ Ναι
 Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;__________
❍ Ναι
 Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Σελίδα 104

2.

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
 Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 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;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:_________
 Ενεχόμενο ποσό:_________
 Νόμισμα:__________
 Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε
❍ Ναι
Διευκρινίστε: _________
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους;
❍ Ναι
 Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;__________
❍ Ναι
 Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
1.

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
 Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);__________
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

2.

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς κοινωνικού
δικαίου;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);__________
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

3.

Αθέτηση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
 Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς εργατικού
δικαίου;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);__________
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

4.

Πτώχευση
 Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 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
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

5.

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική εκκαθάρισης
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Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 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
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

6.

Διακανονισμός πτωχευτικού συμβιβασμού
 Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 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
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

7.

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 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
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

8.

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
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9.

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 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
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 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
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

10. Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
 Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);__________
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

11. Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);__________
❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________
❍ Όχι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

12. Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
 Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι
13. Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
 Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι
14. Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
 Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη
σύμβαση;
Απάντηση:
❍ Ναι
 Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες_________
 Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);__________
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❍ Ναι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν__________



❍ Όχι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

15. Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση
εμπιστευτικών πληροφοριών
 Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 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;
Απάντηση:
❍ Ναι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
1.

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
 Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 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. 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.
Απάντηση:
❍ Ναι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
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❍ Όχι
2.

Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
 Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 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.
Απάντηση:
❍ Ναι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
1.

Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:
Αριθμός ετών__________
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών__________
Νόμισμα__________
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα
έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
1.

Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
 Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει
προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη
και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή__________
Ποσό__________
Νόμισμα__________
Ημερομηνία Έναρξης__________
Ημερομηνία Λήξης__________
Αποδέκτες__________
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
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❍ Όχι

Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________

2.

Ποσοστό υπεργολαβίας
 Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας
έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και
στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει
να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ
ανωτέρω.
Προσδιορίστε__________
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

3.

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την πιστοποίηση
γνησιότητας
 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.
Απάντηση:
❍ Ναι
❍ Όχι
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε
❍ Ναι
 Διαδικτυακή Διεύθυνση__________
 Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων__________
 Αρχή ή Φορέας έκδοσης__________
❍ Όχι

Λήξη

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 αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως
καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που
έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους
σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
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Ημερομηνία,
Τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται,
Υπογραφή(-ές):
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικών Προσφορών

Τμήμα 1
Τμήμα 2
Τμήμα 3
Τμήμα 4

-----

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Γάλα
Είδη Παντοπωλείου – Τρόφιμα (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Έλαια (Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου

ΔΕΥΑΔ
Τμήμα 5 -- Γάλα
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα 6 -- Είδη Αρτοποιίας
Τμήμα 7 -- Είδη Γαλακτοπωλείου
Τμήμα 8 -- Είδη Ιχθυοπωλείου
Τμήμα 9 -- Είδη Κρεοπωλείου
Τμήμα 10 -- Είδη Καταψύξεως
Τμήμα 11 -- Είδη Οπωροπωλείου
Τμήμα 12 -- Είδη Παντοπωλείου
Τμήαμ 13 -- Έλαια
Τμήμα 14 -- Είδη Καφεκοπτείου
Τμήμα 15 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
ΣΧΟΛΙΚΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τμήμα 16 -- Γάλα
Τμήμα 17 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
ΣΧΟΛΙΚΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τμήμα 18 -- Γάλα
Τμήμα 19 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Τμήμα 20 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου
ΔΕΚΠΟΤΑ

Τμήμα 21
Τμήμα 22
Τμήμα 23
Τμήμα 24
Τμήμα 25
Τμήμα 26

-------

Είδη Παντοπωλείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
Είδη Καφεκοπτείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου (ΔΕΚΠΟΤΑ)
Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου (Βοήθεια στο Σπίτι)
Γάλα (ΔΕΚΠΟΤΑ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 1 -- Γάλα Δήμου Δράμας

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1 Λευκό Γάλα – 1 lt.

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας

Σύνολο

(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

97.944

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ.
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 1 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 2 -- Είδη Παντοπωλείου – Τρόφιμα (Κατάστημα Κοινωνικής αλληλεγγύης – Κοινωνικό
Παντοπωλείου Δήμου Δράμας

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1 Αλεύρι – συσκευασία 1 kg

3.800

2 Κριθαράκι – συσκευασία 500 gr

4.000

3
4
5

Ρύζι (καρολίνα) – συσκευασία 1
kg
Μακαρόνια Νο 6 – συσκευασία
500 gr
Φακές (χοντρές) – συσκευασία
500 gr

6 Φασόλια – συσκευασία 500 gr
7

Γάλα εβαπορέ – συσκευασία 410
gr.

8 Μέλι – συσκευασία 450 gr.
Τραχανάς ξινός – συσκευασία
500 gr.
Κονσέρβα ζαμπόν (χοιρινό) –
10
συσκευασία 200 gr

9

3.700
4.400
3.400
4.500
4.500
2.000
2.000
3.200

11 Ζάχαρη – συσκευασία 1kg

3.000

12 Αλάτι – συσκευασία 500 gr

4.000

13
14
15
16
17

Ντοματοχυμό (σάλτσα
ντομάτας) – συσκευασία 500 gr
Πραλίνα φουντουκιού –
συσκευασία 400 gr.
Μαρμελάδα – συσκευασία 400
gr
Φρυγανιές σταρένιες –
συσκευασία 250gr.
Άνθος αραβοσίτου –
συσκευασία 260 gr.

4.300
2.200
2.300
3.100
2.200
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Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

Κονσέρβα (σαρδέλα σε λάδι) –
συσκευασία 100 gr
Νέκταρ πορτοκάλι –
19
συσκευασία 1 lt

18

3.300
3.000

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 2 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 3 -- Έλαια (Κατάστημα Κοινωνικής αλληλεγγύης – Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Δράμας
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ελαιόλαδο (5lt)

Ποσότητα

Ολογράφως

1.700
Τεμάχιο

Ηλιέλαιο (5lt.)

Αριθμητικώς

__________%

_________________________________

1.700

Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 3 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά)

_ _ . _ _ _ , _ _ _ € (χωρίς ΦΠΑ)

Προσοχή: Στην παρούσα οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η
συνολική καθαρή αξία του τμήματος χωρίς ΦΠΑ μετά την έκπτωση.
Η οικονομική προσφορά (σε €), του προμηθευτή, στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 3, της οικονομικής προσφοράς του ανωτέρου πίνακα.

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 4 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου Δήμου Δράμας

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2

Χλωρίνη παχύρευστη – συσκευασία
4lt
Χλωρίνη λεπτόρευστη –
συσκευασία 4lt

350
200

3 Υγρό τζαμιών – συσκευασία 4lt

100

4 Υγρό πιάτων – συσκευασία 4lt

100

5

Υγρό Κρεμοσάπουνο – συσκευασία
4lt

Υγρό Κρεμοσάπουνο – συσκευασία
1lt με αντλία
Διαλυτικό αλάτων – συσκευασία
7
4lt.
Υγρό γενικού καθαρισμού –
8
αρωματικό σε συσκευασία των 4 lt.
Απολυμαντικό για επιφάνειες
9 κουζίνας / τουαλέτας – συσκευασία
750ml
Παχύρευστο υγρό WC –
10
συσκευασία 750ml
Πολύ-καθαριστικό για δύσκολους
11 ρύπους (για ξύλινες επιφάνειες κλπ)
– συσκευασία 5lt
12 Εντομοκτόνο – συσκευασία 300ml

6

150
100
60
85
50
200
35
20

Αποφρακτικό νεροχύτη - σκόνη σε

13 συσκευασία 60 gr (χρήση με ζεστό ή

75

κρύο νερό)
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(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική –

14 συσκευασία 450 gr

Σφουγγαρίστρα οικιακή –
συσκευασία 290 gr
Σκούπα βεντάλια – μαλακή χωρίς
16 κοντάρι

15

Ξαραχνιάστρα – πτυσσόμενη με
κοντάρι 1,5m
18 Φαράσι – με πλαστικό κοντάρι

17

Φαράσι με κοντάρι τύπου
οδοκαθαριστή. Φαράσι πλαστικό
19 ορθοστατικό μεγάλης αντοχής με
μεταλλικό κοντάρι ύψους 80cm και
μεγάλο κάδο.
Κοντάρι σκούπας – μεταλλικό 1,30
20
m

50
55
60
35
50

50

20

21

Σφουγγαράκια κουζίνας –
συσκευασία 6 τεμαχίων

120

22

Βούρτσα – με θήκη τουαλέτας –
πλαστική

50

23

Ανταλλακτικό για πιγκάλ –
πλαστική βούρτσα

25

24

Κάλαθος απορριμμάτων – για
τουαλέτα με καπάκι ποδοκίνητος

35

25

Χαρτί υγείας – 12άρι – 170gr/ρολό,
Α΄ ποιότητας

26

Χαρτί υγείας – 40 τεμαχίων, Α’
ποιότητας

250

27

Χαρτί ρολό κουζίνας – συσκευασία
5 kg

100

28

Χαρτί κουζίνας - επαγγελματικό σε
συσκευασία των 1000 gr.

400

29

Απορροφητικά πανάκια –
συσκευασία 3τεμαχίων

180

30

Κουβάς σφουγγαρίσματος –
πλαστικός

15

31

Πάστα καθαρισμού χεριών –
συσκευασία 5 kg

3

32

Σκούπες χορτάρινες – με κοντάρι
για καθαριότητα

250

33

Σκούπες με κοντάρι – για πλύσιμο
αυτοκινήτων

10

34

Άκουα φόρτε – (κεζάπ) σε
συσκευασία των 450 ml

40

Σάκοι απορριμμάτων – μαύροι του
κιλού διαστάσεων 70cm x 90 cm
Σακούλες απορριμμάτων – για
36 καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
διαστάσεων 50cm x 50cm
Γάντια μιας χρήσεως (Latex) – σε
37
συσκευασία των 100 τεμαχίων

35

1.000

250
300
100
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38

39

40
41
42

Μάσκες προστασίας εργαζομένων
– συσκευασία 100 τεμαχίων
Καρότσι σφουγγαρίσματος
(επαγγελματικό) με μεταλλικό
σκελετό και δύο πλαστικούς κάδους
25 lt με πρέσα.
Πρέσα σφουγγαρίστρας με
μεταλλικό σκελετό, για το καρότσι
σφουγγαρίσματος του α/α 39
Δαγκάνα επαγγελματικής
σφουγγαρίστρας για τα καρότσια α/α
39
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας για
το καροτσάκι α/α 39
Παρκετέζα με μεταλλικό κοντάρι --

20

6

2
8
8

43 80cm

10

44 Ανταλλακτικό παρκετέζας -- 80cm

10

Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε. -Συσκευασία περίπου 430ml, 93ο
45
αλκοολικών βαθμών, για γενική
χρήση.
Σπρέι για καθάρισμα ξύλινων
46 επίπλων σε μεταλλική συσκευασία
των 300ml

100

25

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1

2

3

4

Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές γίγα μεγέθους διαστάσεων
125 x 135
(170 gr έως 200 gr.)
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεγάλου μεγέθους
διαστάσεων 80 x 110
(110 gr έως 125 gr.)
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεσαίου μεγέθους
διαστάσεων 65 x 85
(58 gr έως 75 gr.)
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μικρού μεγέθους
διαστάσεων 55 x 75
(25 gr έως 30 gr.)

250

2.200

1.800

3.500

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
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(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ

α/α

Υπηρεσίες

Σύνολο Καθαρής Αξίας

1 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών - Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
2 Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο Καθαρής Αξίας - χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 4 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 5 -- Γάλα ΔΕΥΑΔ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1 Λευκό Γάλα – 1 lt.

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας

Σύνολο

(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

8.280

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ.
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 5 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 6 -- Είδη Αρτοποιίας ΝΠΔΔ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3
4

Άρτος ολικής αλέσεως των
500 gr
Κουλούρια σουσαμένια
ολικής αλέσεως – βάρους 50
gr
Σταφιδόψωμο ολικής
αλέσεως βάρους 60gr
Ελιόψωμα ολικής αλέσεως
βάρους 60gr

Σύνολο

(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

8.000
2.000
2.000
2.000

5

Τσουρέκι – βάρους 500 gr

600

6

Τυροπιτάκια κουρού – του
κιλού με τυρί φέτα

50

Σύνολο Καθαρής Αξίας ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 6 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:
Τμήμα 7 -- Είδη Γαλακτοπωλείου ΝΠΔΔ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –
συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Γιαούρτι - σε συσκευασία των
200 gr με 0% ή 2% ή 3,9%
λιπαρά
Γάλα – σε συσκευασία του 1
lt.
Τυρί φέτα ΠΟΠ – σε
συσκευασία των 4 kg.
Γάλα – σε συσκευασία των 2
lt.
Ημίσκληρο τυρί - σε
συσκευασία των 3 kg.
Βούτυρο αγνό αγελαδινό–σε
συσκευασία των 250gr, 82%
λιπαρά
Παραδοσιακό γιαούρτι
αγελάδας σε συσκευασία των
240gr
Γιαούρτι στραγγιστό σε
συσκευασία 200gr των 10%
λιπαρά
Γιαούρτι στραγγιστό σε
συσκευασία 1kg πλήρες
Αριάνι (ξινόγαλο) συσκευασία
του 1lt

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

700
12.000
400
1.500
150
500
200
1.000
800
100

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ

Σελίδα 125

Σύνολο

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 7 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 8 -- Είδη Ιχθυοπωλείου ΝΠΔΔ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Αριθμητικώς

Ολογράφως

Ψάρια - φρέσκα
κατά προτίμηση
εγχώριας
προέλευσης.

Κιλό

1.700

__________%

_________________________________

Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 8 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά)

_ _ . _ _ _ , _ _ _ € (χωρίς ΦΠΑ)

Προσοχή: Στην παρούσα οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική
καθαρή αξία του τμήματος χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση.

Η οικονομική προσφορά (σε €), του προμηθευτή, στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα
πρέπει να συμφωνεί με την Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 8 του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)

Σελίδα 127

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 9 -- Είδη Κρεοπωλείου ΝΠΔΔ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Είδος
Κρέας – βοοειδές
νωπό Α΄ ποιότητος
Χοιρινό – νωπό Α΄
ποιότητος
Πουλερικά - νωπά
τύπου 65%
Αυγά - Α΄ κατηγορίας
βάρους άνω των 53 gr
σε συσκευασία των 6
τεμαχίων

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Κιλό

1.000

Κιλό

300

Κιλό

1.700

Τεμάχιο

16.000

Αριθμητικώς

Ολογράφως

__________%

_________________________________

Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 9 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά)

_ _ . _ _ _ , _ _ _ € (χωρίς ΦΠΑ)

Προσοχή: Στην παρούσα οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική
καθαρή αξία του τμήματος χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση.

Η οικονομική προσφορά (σε €), του προμηθευτή, στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα
πρέπει να συμφωνεί με την Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 9 του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)

Σελίδα 128

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 10 -- Είδη Καταψύξεως ΝΠΔΔ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Είδος
Λαχανικά – 1 kg
(αρακάς, φασολάκια
κλπ)
Ανάμικτα λαχανικά
Πλαστική συσκευασία
– 1 kg
Ψάρια σε φέτα –
(πέρκα, γλώσσα,
βακαλάος κλπ)

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τεμάχιο

700

Τεμάχιο

100

Κιλό

400

Αριθμητικώς

Ολογράφως

__________%

_________________________________

Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 10 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά)

_ . _ _ _ , _ _ _ € (χωρίς ΦΠΑ)

Προσοχή: Στην παρούσα οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική
καθαρή αξία του τμήματος χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση.

Η οικονομική προσφορά (σε €), του προμηθευτή, στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα
πρέπει να συμφωνεί με την Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 10 του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 11 -- Είδη Οπωροπωλείου ΝΠΔΔ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Είδος

Πατάτες
Κρεμμύδια ξηρά
Κρεμμυδάκια φρέσκα
Σκόρδα
Σπανάκι
Πράσα
Λεμόνια
Μήλα
Μπανάνες
Αχλάδια
Μαϊντανός ματσάκι
Σέλινο
Καρότα
Ντομάτες
Αγγουράκια
Μαρούλια
Άνηθος ματσάκι
Δυόσμος ματσάκι
Βερίκοκα
Καρπούζι
Μανταρίνια
Πεπόνια
Πορτοκάλια
Ροδάκινα
Φράουλες
Λάχανο
Κουνουπίδι
Μπρόκολο
Κολοκυθάκια

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Αριθμητικώς

Ολογράφως

Κιλό
Κιλό
Ματσάκι
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Ματσάκι
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Τεμάχιο
Κιλό
Ματσάκι
Ματσάκι
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

4.000
900
300
30
300
150
700
1.000
1.200
500
300
30
500
700
500
300
200
20
350
500
400
500
100
500
350
600
120
120
100

__________%

______________________________
___
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30
31
32
33
34

Μελιτζάνες
Πιπεριές γεμιστές
Πιπεριές για τηγάνι
Φασολάκια
Αρακάς φρέσκος

Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

100
300
50
100
100

Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 11 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά)

_ _ . _ _ _ , _ _ _ € (χωρίς ΦΠΑ)

Προσοχή: Στην παρούσα οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική
καθαρή αξία του τμήματος χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση.

Η οικονομική προσφορά (σε €), του προμηθευτή, στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα
πρέπει να συμφωνεί με την Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 11 του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 12 -- Είδη Παντοπωλείου ΝΠΔΔ
Τμήμα 12 -- 13% ΦΠΑ

α/α

Είδος

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
Τεμάχιο
τεμαχίου –κιλού
τεμαχίου
–κιλού –συσκευασίας
Κιλό
–συσκευασίας
Συσκευασία
(Ολογράφως)
κλπ
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Γάλα εβαπορέ - σε μεταλλική
500
συσκευασία των 410 gr.
Φασόλια (μέτρια) Α΄ ποιότητας - σε πλαστική
350
συσκευασία των 500 gr
Ρεβίθια Α΄ ποιότητας - σε πλαστική
300
συσκευασία των 500 gr
Κριθαράκι (μέτριο) - σε πλαστική
1.000
συσκευασία των 500 gr
Κοφτά μακαρόνια (μέτριο) - σε
600
πλαστική συσκευασία των 500 gr
Ρύζι κίτρινο - Α΄ ποιότητας - σε
700
πλαστική συσκευασία του 1 kg
Ρύζι – τύπου Καρολίνα, Α΄ ποιότητας –
700
σε πλαστική συσκευασία του 1 kg
Αλεύρι - για όλες τις χρήσεις - σε
400
χάρτινη συσκευασία του 1 kg
Μέλι (πευκόμελο) - σε γυάλινη
600
συσκευασία του 1 kg.
Σιμιγδάλι (ψιλό) - σε πλαστική
100
συσκευασία των 500 gr
Σταφίδα μαύρη κορινθιακή - σε
50
πλαστική συσκευασία των 200 gr
Γαλοπούλα καπνιστή ελληνικής
20
παραγωγής
Τραχανάς γλυκός - σε πλαστική
200
συσκευασία των 500 gr
Πλιγούρι - σε πλαστική συσκευασία
50
των 500 gr
Φιδές - σε πλαστική συσκευασία
50
των 500 gr
Αστράκι - σε πλαστική συσκευασία
50
των 500 gr
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Σύνολο

17 Κουσκούς- σε πλαστική
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28 Ελιές απύρηνες ελληνικές χύμα
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

600

συσκευασία των 500 gr
Φαρίν λακτέ με σιτάλευρο
βιταμίνες και σίδηρο - σε μεταλλική
200
συσκευασία των 300 gr
Φαρίν λακτέ με μπισκότα- σε
200
μεταλλική συσκευασία των 300 gr
Ριζάλευρο βανίλιας - σε μεταλλική
200
συσκευασία των 150 gr
Νιφάδες βρώμης ολικής αλέσεως 100
σε πλαστική συσκευασία των 500 gr
Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας - σε
100
μεταλλική συσκευασία των 400 gr
Φακές (χονδρές) Α΄ ποιότητας - σε πλαστική
350
συσκευασία των 500 gr
Ιωδιούχο αλάτι - σε πλαστικό
200
σακουλάκι των 1000 gr
Ντοματάκι - ψιλοκομμένο –
2.000
σε μεταλλική συσκευασία των 400 gr
Άνθος αραβοσίτου με γεύση βανίλια - σε χάρτινη
150
συσκευασία των 160 gr
Ζάχαρη (ψιλή) Λευκή, κρυσταλλική,
Α΄ ποιότητας - σε χάρτινη συσκευασία
600
του 1 kg
Κομπόστα ροδάκινο - σε μεταλλική
συσκευασία των 800 gr
Χυμός λεμονιού (άρτυμα λεμονιού) σε συσκευασία των 420 gr
Ξύδι από σταφύλι - σε συσκευασία των
350 gr
Δημητριακά ολικής άλεσης
(χωρίς χρωστικές) -. σε χάρτινη
συσκευασία των 375 gr
Φρυγανιά τριμμένη - σε πλαστική
συσκευασία των 400 gr.
Μαρμελάδα - σε γυάλινη συσκευασία
των 380 gr
Μπέικιν πάουτερ - σε συσκευασία των
3 τεμαχίων.
Πιπέρι - σε πλαστική συσκευασία των
100 gr
Ρίγανη – σε πλαστική συσκευασία
των 100 gr.
Κύμινο – σε πλαστική συσκευασία
των 100 gr.
Τσάι του βουνού – σε πλαστικό
σακουλάκι των 30 gr.
Κακάο – σε συσκευασία των 125
gr.

50
200
100
400
700
100
300
200
50
50
30
300
50

41 Ελιές καλαμών – χύμα

100

42 Χαλβάς – χύμα των 400 gr.

300

Ντοματοχυμός – σε χάρτινη
συσκευασία των 500 gr
Άχνη ζάχαρη – σε χάρτινη
44
συσκευασία των 500 gr.

43

600
30
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45 Ξερή μαγιά – των 18 gr σε τριάδα
Φυσικός χυμός 100% – σε χάρτινη
συσκευασία του 1 lt.
Φρυγανιές σικάλεως – σε πλαστική
συσκευασία των 4 τεμαχίων των 360
gr.
Φρυγανιές σταρένιες – σε πλαστική
συσκευασία των 250 gr.
Κανέλα - σε πλαστική συσκευασία
των 50 gr.
Ταχίνι με σουσάμι ή ολικής αλέσεως
- σε γυάλινη συσκευασία των 900 gr.

46
47
48
49
50

200
300
200
300
60
100

Συνολική Καθαρή Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Τμήμα 12 -- 24% ΦΠΑ

α/α

Είδος

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
Τεμάχιο
τεμαχίου –κιλού
τεμαχίου
–κιλού –συσκευασίας
Κιλό
–συσκευασίας
Συσκευασία
(Ολογράφως)
κλπ
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

(Χωρίς ΦΠΑ)

Βανίλιες - συσκευασία πέντε
τεμαχίων σε πλαστικό δοχειάκι
μιας δόσης.

1

200

Συνολική Καθαρή Αξία χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ

α/α

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

1

Τμήμα 12 -- 13% (χωρίς ΦΠΑ)

2

Τμήμα 12 -- 24% (χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ (13% και 24%)
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 12 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 13 -- Έλαια ΝΠΔΔ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ελαιόλαδο (5lt)
Καλαμποκέλαιο
(1lt.)

Ποσότητα

Αριθμητικώς

Ολογράφως

600
Τεμάχιο

__________%

_________________________________

50

Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 13 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά)

_ . _ _ _ , _ _ _ € (χωρίς ΦΠΑ)

Προσοχή: Στην παρούσα οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και η συνολική
καθαρή αξία του τμήματος χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση.

Η οικονομική προσφορά (σε €), του προμηθευτή, στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα
πρέπει να συμφωνεί με την Συνολική Καθαρή Αξία του Τμήματος 13 του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 14 -- Είδη Καφεκοπτείου ΝΠΔΔ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας

Σύνολο

(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Καφές ελληνικός 200
χύμα 1 kg.
Στραγγιστός καφές 2
50
χύμα 1 kg.
Κακάο – σε σκόνη χύμα
3
20
1.000 gr.
Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
1

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 14 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 15 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου ΝΠΔΔ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3
4

Χαρτί υγείας - 40 τεμαχίων, Α’
ποιότητας
Χαρτί κουζίνας - επαγγελματικό
σε συσκευασία των 1000 gr.
Χαρτοπετσέτες – λευκές,
εστιατορίου των 750 τεμαχίων ανά
πακέτο
Χάρτινα τραπεζομάντιλα –
κιβώτιο των 150 τεμαχίων,
διαστάσεων 1 x 1,3 m

600
640
440
15

5

Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ - λευκή
των 4000 τεμαχίων

50

6

Σάκοι απορριμμάτων - μαύροι του
κιλού διαστάσεων 70 x 90 cm

250

7

Σάκοι απορριμμάτων - μαύροι του
κιλού διαστάσεων 1,10 x 1,30 m

200

8
9
10

Σακούλες απορριμμάτων - για
καλαθάκια σε ρολό των 20
τεμαχίων. Διαστάσεων 50 x 50cm
Σακούλες διατήρησης τροφίμων συσκευασία των 50 τεμαχίων, Νο2
Σακούλες διατήρησης τροφίμων συσκευασία των 50 τεμαχίων, Νο3

200
200
200

Απορρυπαντικό πλυντηρίου

11 ρούχων – σκόνη σε συσκευασία
12
13

των 20 kg.
Σκόνη καθαρισμού αλάτων για
πλυντήριο ρούχων – συσκευασία
των 950 gr.
Λευκαντική σκόνη ρούχων συσκευασία των 300 gr.

50
10
150
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(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

14

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων συσκευασία των 4 lt.

30

15

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων συσκευασία των 30 τεμαχίων.

400

16

Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων
- υγρό σε συσκευασία των 5 lt.

40

17

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σκόνη σε συσκευασία των 2,5 kg.

30

18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Υγρό πιάτων - για πλύσιμο στο
χέρι σε συσκευασία των 4 lt.
Απορρυπαντικό πλυντηρίου
πιάτων (υγρό) - σε συσκευασία
των 5 lt.
Χλωρίνη – παχύρευστη, με
λευκαντικές, καθαριστικές και
κυρίως απολυμαντικές ιδιότητες
(τεχνολογία C-TAC)- σε
συσκευασία των 750 gr.
Λευκή, πλαστική θήκη για
χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ –
χωρητικότητας 600 τεμαχίων
Υγρό γενικού καθαρισμού αρωματικό - σε συσκευασία των 4
lt.
Μπλόκ - για το καζανάκι της
τουαλέτας - σε συσκευασία του 1
τεμαχίου
Υγρό για τζάμια - σε συσκευασία
των 4 lt.
Απολυμαντικό υγρό τουαλέτας σε συσκευασία των 750 ml.
Καθαριστική κρέμα - για όλες τις
επιφάνειες - σε συσκευασία των
500 ml.
Υγρό καθαρισμού (για μάρμαρα) σε συσκευασία των 1 lt.
Βούρτσα - με θήκη τουαλέτας
πλαστική
Ανταλλακτικό για πιγκάλ πλαστική βούρτσα
Υγρό κρεμοσάπουνο - σε
συσκευασία των 4 lt.
Ξεσκονόπανα - μεσαίο μέγεθος, σε
συσκευασία των 3 τεμαχίων,
διαστάσεων 32 x 37cm
Απορροφητική πετσέτα - (τύπου
vitex) σε συσκευασία του 1
τεμαχίου, διαστάσεων 20 x 30 cm
Γάντια κουζίνας - λαστιχένια (Νο
7,5 - 8)
Γάντια μιας χρήσεως (Latex) - σε
συσκευασία των 100 τεμαχίων
Αποφρακτικό υγρό - σε
συσκευασία του 1 lt.

90
100

1.000

5
230
100
30
120
24
24
10
30
50
40
100
50
100
20
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Σφουγγάρι πιάτων - με σύρμα - σε

36 συσκευασία του 1 τεμαχίου,
37
38
39
40

διαστάσεων 12 x 6 cm
Σύρμα πιάτων – ψιλό, ανοξείδωτο
σε συσκευασία του 1 τεμαχίου
Αλουμινόχαρτο – επαγγελματική
συσκευασία του 1 kg.
Μεμβράνη – επαγγελματική
συσκευασία των περίπου 200
μέτρων
Λαδόκολλα φούρνου επαγγελματικής χρήσης
διαστάσεων 8m x 30cm

140
20
50
70
70

41 Φαράσι - πλαστικό με κοντάρι

48

42 Σκούπα - με κοντάρι πλαστικό

21

43 Ανταλλακτικό σκούπας

20

44

Κοντάρι σκούπας – μεταλλικό
1,30 m

30

45

Ξαραχνιάστρα - πτυσσόμενη με
κοντάρι 1,5 m

10

46

Μωρομάντηλα – υγρά σε
συσκευασία των 72 τεμαχίων.

600

47

Facial χαρτομάντιλα – 2ply συσκευασία των 150 τεμαχίων

400

48

Σκούπα - με χόρτο (για αυλή) με
κοντάρι

10

Απολυμαντικό χωρίς χλώριο– για

49 επιφάνειες κουζίνας - σε

20

συσκευασία των 75ml

50

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας απλή

20

51

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας για το καροτσάκι

20

52
53

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός
Φιαλίδια υγραερίου - τύπου
CAMPING

54 Συσκευή υγραερίου

10
200
10

55

Οινόπνευμα (φωτιστικό) - σε
συσκευασία των 0,350 lt.

150

56

Άκουα φόρτε (κεζάπ) - σε
συσκευασία των 450 ml.

100

57

Καθαριστικό υγρό για χαλιά – σε
συσκευασία των 750 ml

20

58
59

Λεκάνες πλαστικές - διάφορα
μεγέθη.
Ποτήρια μιας χρήσεως - πλαστικά
μεγάλα μεγέθους σε συσκευασία
των 50 τεμαχίων

20
200
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60
61
62
63
64
65
66

Καλαμάκια - σπαστά σε
συσκευασία των 100 τεμαχίων
Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά
μεγάλα μεγέθους σε συσκευασία
των 20 τεμαχίων
Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά
μεσαία μεγέθους σε συσκευασία
των 20 τεμαχίων.
Κάλαθος απορριμμάτων - για
τουαλέτα με καπάκι ποδοκίνητος
(τύπου πεντάλ)
Εντομοκτόνα - σε συσκευασία των
300 ml
Υγρό καθαρισμού αλάτων - σε
συσκευασία των 500ml
Υγρό καθαρισμού για λίπη - σε
συσκευασία των 500ml

67 Σιδερώστρα πτυσσόμενη

50
200
200
30
40
50
50
6

Αναδιπλούμενη απλώστρα

68 ρούχων (αλουμινίου) 18 -20

69

70
71

72

απλώσιμα μέτρα
Καρότσι σφουγγαρίσματος
(επαγγελματικό) μεταλλικό με
πρέσσα και δύο πλαστικούς κάδους
15 λίτρων
Δαγκάνα επαγγελματικής
σφουγγαρίστρας για τα καρότσια
Απορρυπαντικό πλυντηρίου
ρούχων των 23 μεζούρων για
βρέφη
Πάνα βρακάκι, Νο 3, για μωρό
βάρους 5-9 κιλά - Τα προϊόντα θα
πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά

7

5

20
40

500

73

Πάνα βρακάκι, Νο 4, για μωρό
βάρους 8-14 κιλά - Τα προϊόντα θα
πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά

3.000

74

Πάνα βρακάκι, Νο 5, για μωρό
βάρους 11-18 κιλά - Τα προϊόντα θα
πρέπει να είναι επώνυμα, ευρέως
διαδεδομένα στην Ελληνική αγορά

3.000

75

Σιδερόπανο με υπόστρωμα βάτας,
100% βαμβακερό με κορδόνι
σταθεροποίησης,
ενδεικτικών
διαστάσεων 140 cm x 50 cm

6

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
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Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 15 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 16 -- Γάλα Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1

Γάλα – 1 lt.

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας

Σύνολο

(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

11.250

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 16 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου
πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 17

α/α

1
2
3

-- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Είδος

Υγρό γενικού καθαρισμού –
συσκευασία 4lt
Χλωρίνη παχύρευστη –
συσκευασία 4lt
Χλωρίνη λεπτόρευστη συσκευασία 4lt

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

(Ολογράφως)

(Χωρίς ΦΠΑ)

(Χωρίς ΦΠΑ)

350

5 Υγρό πιάτων – συσκευασία 4lt

130

6 Κρεμοσάπουνο – συσκευασία 4lt

300

7

Σφουγγαρίστρα οικιακή –
συσκευασία 290gr

175

8

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική –
συσκευασία 450gr

135

9

Σκούπα βεντάλια- μαλακή χωρίς
κοντάρι

150

10 Φαράσι- με πλαστικό κοντάρι

80

11 Κοντάρι –μεταλλικό 1,30m

80

13 Χαρτί υγείας 12άρι -170gr/ρολό

(Αριθμητικώς)

350

350

Σφουγγαράκια κουζίναςσυσκευασία 6 τεμαχίων

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –
συσκευασίας

350

4 Υγρό τζαμιών –συσκευασία 4lt

12

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –
συσκευασίας

130
2.400

14

Χαρτί ρολό κουζίνας –συσκευασία
800gr

800

15

Απορροφητικά πανάκια –
συσκευασία 3 τεμαχίων

150
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Σύνολο

16

Παχύρευστο υγρό WC –
συσκευασία 750gr

17 Διαλυτικό αλάτων –συσκευασία 4lt
18
19

20
21
22
23
24
25

Σάκοι απορριμμάτων – μαύροι του
κιλού διαστάσεων 70 x 90 cm
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεγάλου μεγέθους
διαστάσεων 80 x 110 (110 gr έως
125 gr.)
Σακούλες απορριμμάτων –για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
διαστ. 50 x 50cm
Βούρτσα με θήκη τουαλέτας
πλαστική
Γάντια μιας χρήσεως –συσκευασία
100τεμ.-latex SML
Ξαραχνιάστρα πτυσσόμενη με
κοντάρι 1.5m
Κουβάς σφουγγαρίσματος –
πλαστικός
Οινόπνευμα φωτιστικό –
συσκευασία των 0,350lt

Άκουα φόρτε – (κεζάπ) σε
συσκευασία 450 ml
Κάλαθος απορριμμάτων για
27 τουαλέτα με καπάκι ποδοκίνητος
(τύπου πεντέλ)

26

250
150
1.500
275

500
50
350
30
40
275
275
30

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 17 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 18 -- Γάλα Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1

Γάλα – 1 lt.

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας

Σύνολο

(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

10.000

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 18 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου
πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 19 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3

Υγρό γενικού καθαρισμού –
συσκευασία 4lt
Χλωρίνη παχύρευστη –
συσκευασία 4lt
Χλωρίνη λεπτόρευστη συσκευασία 4lt

500
500
300

4

Υγρό τζαμιών – συσκευασία 4lt

300

5

Υγρό πιάτων – συσκευασία 4lt

130

6

Κρεμοσάπουνο – συσκευασία 4lt

300

7

Σφουγγαρίστρα οικιακή –
συσκευασία 290gr

130

8

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική –
συσκευασία 450gr

130

9

Σκούπα βεντάλια- μαλακή χωρίς
κοντάρι

120

10 Φαράσι- με πλαστικό κοντάρι

65

11 Κοντάρι –μεταλλικό 1,30m

80

Σφουγγαράκια κουζίναςσυσκευασία 6 τεμαχίων

130

13 Χαρτί υγείας 12άρι-170gr/ρολό

2.800

12
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(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

14

Χαρτί ρολό κουζίνας –συσκευασία
800gr

15

Απορροφητικά πανάκια –
συσκευασία 3 τεμαχίων

150

16

Παχύρευστο υγρό WC –
συσκευασία 750gr

250

17 Διαλυτικό αλάτων – συσκευασία 4lt
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Σάκοι απορριμμάτων –μαύροι του
κιλού διαστάσεων 70 x 90 cm
Σακούλες – (με το κιλό) μαύρες
πλαστικές μεγάλου μεγέθους
διαστάσεων 80 x 110 (110 gr έως
125 gr.)
Σακούλες απορριμμάτων –για
καλαθάκια σε ρολό των 20 τεμαχίων
διαστ. 50 x 50cm
Βούρτσα με θήκη τουαλέτας
πλαστική
Γάντια μιας χρήσεως – συσκευασία
100τεμ.- latex SML
Ξαραχνιάστρα – πτυσσόμενη με
κοντάρι 1.5m
Κουβάς σφουγγαρίσματος –
πλαστικός
Οινόπνευμα φωτιστικό συσκευασία των 0,350lt
Άκουα φόρτε – (κεζάπ) σε
συσκευασία 450 ml
Κάλαθος απορριμμάτων για
τουαλέτα με καπάκι ποδοκίνητος
(τύπου πεντέλ)

1.040

150
1.600
300

600
50
300
25
25
400
250
40

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 19 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 20 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –
συσκευασίας
(Αριθμητικώς)

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
(Χωρίς ΦΠΑ)

(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3

4

Χαρτί υγείας – 40 τεμαχίων,
Α’ ποιότητας
Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό σε συσκευασία
των 1000 gr.
Σάκοι απορριμμάτων –
μαύροι του κιλού διαστάσεων
1,10 x 1,30 m.
Σακούλες απορριμμάτων –
για καλαθάκια σε ρολό των 20
τεμαχίων Διαστάσεων 50 x
50cm

Σύνολο

(Ολογράφως)

150
480
30

50

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 20 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 21 -- Είδη Παντοπωλείου – (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) -- ΔΕΚΠΟΤΑ
Τμήμα 21 -- 13% ΦΠΑ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

Γάλα εβαπορέ – σε μεταλλική
συσκευασία των 410 gr.
Κοφτά μακαρόνια – σε
πλαστική συσκευασία των 500
gr.
Αλεύρι – σε χάρτινη
συσκευασία του 1 kg.
Μέλι – σε γυάλινα βάζα του 1
kg.
Φαρίνα – σε χάρτινη
συσκευασία των 500 gr.
Ελαιόλαδο – ΕΧΤΡΑ

παρθένο ελαιόλαδο Α΄
ποιότητας, σε μεταλλική
συσκευασία των 5 lt.
Ιωδιούχο αλάτι – σε
συσκευασία πλαστική των
1.000 gr.
Ντοματοχυμός – σε
συσκευασία Τετραπάκ των
520 gr.
Κούσταρ πάουντερ – σε
χάρτινη συσκευασία των 120
gr.
Ζάχαρη – σε χάρτινη
συσκευασία του 1 kg.
Χυμός λεμονιού – σε
συσκευασία των 420 gr.
Ξύδι – σε συσκευασία των
350 gr.

12
30
12
4
12

1

2

30

40
30
2
20
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Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

13
14
15
16
17

Κακάο – συσκευασία των
125 gr.
Άχνη ζάχαρη – σε χάρτινη
συσκευασία των 500 gr.
Ξερή μαγιά – των 18 gr σε
τριάδα
Χυμοί φρουτοποτό
πορτοκάλι – σε χάρτινη
συσκευασία του 1 lt.
Καλαμποκέλαιο σε πλαστική
συσκευασία του 1 lt.

24
5

12
50
1

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Τμήμα 21 -- 24% ΦΠΑ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας

(Αριθμητικώς)

(Χωρίς ΦΠΑ)

(Χωρίς ΦΠΑ)

1

Βανίλιες - συσκευασία 5
τεμαχίων σε πλαστικό
δοχειάκι μιας δόσης.

30

2

Γκαζάκι απλό για καμινέο

20

3

Φίλτρο χάρτινο για
καφετιέρα γαλλικού καφέ
(μεγάλο) – σε συσκευασία 100
τεμαχίων

5

Σύνολο

(Ολογράφως)

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ

α/α

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

1

Τμήμα 21 -- 13% (χωρίς ΦΠΑ)

2

Τμήμα 21 -- 24% (χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ (13% και 24%)

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 21 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 22 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) ΔΕΚΠΟΤΑ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1

Χαρτί κουζίνας – επαγγελματικό
σε συσκευασία των 1000gr

90

2

Χαρτί υγείας 12άρι 170γρ/ρολό

30

3
4

5

6
7
8
9
10
11

Σάκοι απορριμμάτων μαύροι του
κιλού διαστάσεων 70 x 90 cm.
Σακούλες απορριμμάτων για
καλαθάκια σε ρολό των 20
τεμαχίων διαστάσεων 50 x 50cm
Σακούλες απορριμμάτων με
κορδόνι των 45 lt. Σε διαστάσεων
52 x 75 και σε συσκευασία των 10
τεμαχίων
Σακούλες διατήρησης τροφίμων
– συσκευασία των 40 τεμαχίων
διαστάσεων 28 x 33cm.
Σκόνη καθαρισμού αλάτων για
πλυντήριο ρούχων – σε
συσκευασία των 950 gr.
Λευκαντική σκόνη ρούχων σε
συσκευασία των 300gr.
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων
σε συσκευασία των 4 lt
Απορρυπαντικό υγρό
πλυντηρίου ρούχων σε
συσκευασία των 3lt
Υγρό πιάτων για πλύσιμο στο
χέρι σε συσκευασία των 4lt

5
20

25

2
1
1
5
5
4

12

Υγρό γενικού καθαρισμού σε
συσκευασία των 4 lt

25

13

Υγρό τζαμιών – σε συσκευασία
4lt

12
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(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Όξινο καθαριστικό αλάτων και
βρωμιάς για το μπάνιο
(αφαλατικό) – σε συσκευασία των
5 lt.
Απολυμαντικό επιφανειών
ταχείας απολύμανσης – σε
συσκευασία των 1000 ml.
Ισχυρό αφαιρετικό επίμονης
κιτρινίλας, καρβουνίλας και
καμένων λιπών – σε συσκευασία
του 1 lt.
Χλωρίνη παχύρευστη
αρωματική σε συσκευασία των
750 gr
Προσοχή: ΟΧΙ
ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
Απολυμαντικό υγρό τουαλέτας
σε συσκευασία των 750ml
Υγρό ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
κρεμοσάπουνο σε συσκευασία
των 250 ml.
Απορροφητική πετσέτα – (τύπου
vitex) σε συσκευασία του 1
τεμαχίου, διαστάσεων 20 x 30cm
Γάντια μιας χρήσεως S και M
(Lattex) – συσκευασία των 100
τεμαχίων
Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα σε
συσκευασία του 1 τεμαχίου,
διαστάσεων 12 x 6 cm
Σύρμα πιάτων χοντρό,
ανοξείδωτο σε συσκευασία του 1
τεμαχίου
Αλουμινόχαρτο επαγγελματική
συσκευασία του 1kg
Μεμβράνη επαγγελματική
συσκευασία των περίπου 200m
Λαδόκολλα φούρνου
επαγγελματικής χρήσης
διαστάσεων 8m x 30 cm
Μωρομάντηλα υγρά σε
συσκευασία με καπάκι των 72
τεμαχίων
Facial χαρτομάντηλα 2ply,
συσκευασία 150 τεμαχίων

5

5

1

12

12
40
12
20
12
4
4
4
6
40
40

Απολυμαντικό για επιφάνειες

29 κουζίνας σε συσκευασία του
30
31
32
33

750ml
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας
– για το καροτσάκι
Οινόπνευμα – αλκοολούχος
λοσιόν 95 βαθμών σε συσκευασία
των 245ml
Ποτήρια φελιζόλ μιας χρήσεως
12 oz. σε συσκευασία των 20
τεμαχίων
Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά
μεγάλα μεγέθους σε συσκευασία
των 20 τεμαχίων

12
2
12
25
12
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Πιάτα μιας χρήσεως - πλαστικά

34 μεσαία μεγέθους σε συσκευασία
35

των 20 τεμαχίων.
Εντομοκτόνα σε συσκευασία των
300ml

12
1

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 22 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 23 -- Είδη Καφεκοπτείου (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) ΔΕΚΠΟΤΑ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
–συσκευασίας
(Ολογράφως)

(Αριθμητικώς)

(Χωρίς ΦΠΑ)

(Χωρίς ΦΠΑ)

1

Nescafe – χύμα 1 kg.

2

2

Καφές ελληνικός – χύμα 1 kg.

4

3

Στραγγιστός καφές – χύμα 1 kg.

5

Σύνολο

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 23 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 24 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου ΔΕΚΠΟΤΑ

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –
συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3

Υγρό πιάτων - για πλύσιμο
στο χέρι σε συσκευασία των
4 lt.

Υγρό κρεμοσάπουνο σε
συσκευασία των 4 lt
Υγρό γενικού καθαρισμού
σε συσκευασία των 4 lt

4
12
22

4

Υγρό για τζάμια - σε
συσκευασία των 4 lt.

4

5

Χλωρίνη – απλή σε
συσκευασία των 4 lt.

32

6
7
8

9

10

11
12

Χλωρίνη παχύρευστη –
συσκευασία 2 lt
Εντομοκτόνα σε
συσκευασία των 300ml
(κατσαρίδες & μυρμήγκια)
Εντομοκτόνα σε
συσκευασία των 300ml
(μύγες & κουνούπια)
Σακούλες – (με το κιλό)
μαύρες πλαστικές μικρού
μεγέθους διαστάσεων 55 x
75 (25 gr έως 30 gr.)
Σακούλες – (με το κιλό)
μαύρες πλαστικές μεσαίου
μεγέθους διαστάσεων 65 x
85 (58 gr έως 75 gr.)
Οινόπνευμα – σε
συσκευασία των 0,350 lt.
Χαρτί υγείας – 12 τεμαχίων
των 170 gr., Α’ ποιότητας

20
10
10

30

20

50
35
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Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

Χαρτί κουζίνας -

13 επαγγελματικό σε
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

συσκευασία των 1000 gr.
Ανταλλακτικό
σφουγγαρίστρας
Κοντάρι για
σφουγγαρίστρα – μεταλλικό
1,30 m
Σφουγγάρι πιάτων – με
σύρμα σε συσκευασία του 1
τεμαχίου, διαστάσεων 12 x 6
cm
Γάντια μιας χρήσεως σε
συσκευασία των 100
τεμαχίων – Latex (μέγεθος
M)
Κοντάρι για σκούπα –
μεταλλικό 1,30 m
Σκούπα – με κοντάρι
πλαστικό
Σκούπα – με χόρτο (για
αυλή) με κοντάρι
Κουβάς σφουγγαρίσματος
– πλαστικός
Παχύρευστο υγρό WC –
συσκευασία 750gr
Χειροπετσέτα ΖΙΚ-ΖΑΚ –
λευκή των 4000 τεμαχίων
Χλωρίνη παχύρευστη –
συσκευασία 4lt
Διαλυτικό αλάτων –
συσκευασία 4lt
Αποφρακτικό υγρό - σε
συσκευασία του 1 lt.
Κάλαθος απορριμμάτων –
για τουαλέτα με καπάκι
ποδοκίνητος (τύπου πεντέλ)
Ανταλλακτικό για πιγκάλ πλαστική βούρτσα
Μωρομάντηλα – υγρά σε
συσκευασία των 72
τεμαχίων.
Ξαραχνιάστρα –
πτυσσόμενη με κοντάρι 1,5
m
Καλαθάκι γραφείου μικρό
πλαστικό

32 Φαράσι απλό χωρίς κοντάρι
33

34

Φαράσι- με πλαστικό
κοντάρι
Σακούλες απορριμμάτων –
για καλαθάκια σε ρολό των
20 τεμαχίων Διαστάσεων 50
x 50cm

35
20
15

9

23
5
10
3
6
17
9
10
2
3
2
3
110
3
8
7
3

44
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35

36
37

38

39

Απορροφητική πετσέτα –
(τύπου vitex) σε συσκευασία
του 1 τεμαχίου, διαστάσεων
20 x 30cm
Πατάκι εξωτερικού χώρου
– απλό
Πατάκι εσωτερικού χώρου
- απλό
Ποτήρια μιας χρήσεως πλαστικά μεγάλα μεγέθους
σε συσκευασία των 50
τεμαχίων
Ποτήρια φελιζόλ μιας
χρήσεως 12 oz. σε
συσκευασία των 20
τεμαχίων

10

2
2

40

40

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 24 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 25 -- Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου (Βοήθεια στο Σπίτι)

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –
συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1
2
3
4
5
6

7

8

9

Υγρό πιάτων σε συσκευασία
των 4 lt
Υγρό κρεμοσάπουνο σε
συσκευασία των 4 lt
Υγρό γενικού καθαρισμού
σε συσκευασία των 4 lt
Χλωρίνη παχύρευστη σε
συσκευασία των 1 lt
Σφουγγάρι πιάτων με
σύρμα 1 τεμ. Διαστάσεων 12
x 6cm
Ανταλλακτικό απλής
σφουγγαρίστρας
Σακούλες – (με το κιλό)
μαύρες πλαστικές μεσαίου
μεγέθους διαστάσεων 65 x 85
(58 gr έως 75 gr.)

Σακούλες απορριμμάτων Διαστάσεων 50 x 50cm για
καλαθάκια σε συσκευασία
ρολό των 20 τεμαχίων
Οινόπνευμα μπλε σε
συσκευασία των 0,350 lt

Χαρτί υγείας 12άρι
170gr/ρολό
Χαρτί κουζίνας
11 επαγγελματικό σε
συσκευασία των 1000 gr.
10

2
5
3
23
15
6

30

40

15
47
135
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Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας
(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

Απορροφητική πετσέτα
12 τύπου vitex 20 x 30cm σε
συσκευασία των 3 τεμαχίων
Σκούπα με κοντάρι
13
πλαστικό
14

Γάντια μιας χρήσεως
(latex) 100 τεμ. (3Μ και 3L)
Φαράσι – με πλαστικό

15 κοντάρι
16
17
18
19
20

Σφουγγαρίστρα με κοντάρι
απλή

10
1
6
1
1

Παχύρευστο υγρό WC –
12
συσκευασία 750gr
Ξύδι από σταφύλι - σε συσκευασία των
10
350 gr
Χαρτοπετσέτες – λευκές,
εστιατορίου των 750
10
τεμαχίων ανά πακέτο
Υγρό για τζάμια - σε
1
συσκευασία των 4 lt.

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει
να συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 25 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ___________
Τηλέφωνο ____________________________________________
Fax: _________________________________________________

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την
Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2020
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας προσφέρω:

Τμήμα 26 -- Γάλα (ΔΕΚΠΟΤΑ)

α/α

Είδος

Τεμάχιο
Κιλό
Συσκευασία
κλπ

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού
–συσκευασίας
(Αριθμητικώς)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1 Λευκό Γάλα – 1 lt.

Τιμή προσφοράς
τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας

Σύνολο

(Ολογράφως)
(Χωρίς ΦΠΑ)

1.694

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ
Προσοχή: Στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αναγραφεί η προσφορά του προμηθευτή με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ.
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην Ειδική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να
συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της Συνολικά Καθαρής Αξίας του Τμήματος 26 (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου πίνακα

Δράμα

/

/ 2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Σχέδιο Σύμβασης

1. Σύμβαση με χαμηλότερη τιμή

2. Σύμβαση με μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
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Σχέδιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
_________________________
_________________________
_________________________
ΑΡΙΘ. ΠΡΩT. _________

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» έτους 2020

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
(ενδεικτικού) ποσού 000.000,00 €
(μη συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ)

Τμήμα 3, 8, 9, 10, 11, 13
Στη Δράμα σήμερα 00 ____________ 201_, ημέρα _____________ τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: αφ’
ενός μεν ο / η / το Δήμος Δράμας / Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας / Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Δράμας / Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης / Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας / Δημοτική Επιχείρηση
Κοινωνικής, Πολιτικής & Τουριστικής Ανάπτυξης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Δράμας / τον
Πρόεδρο του ΔΣ _______________ 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:
 Την υπ’ αριθμ. 000/2019 απόφαση κατακύρωσης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής
 Την υπ’ αριθμ. 00000/00-00-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης
 Την υπ’ αριθμ. 000/2019 πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Κλιμακίου ΣΤ’ του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύμφωνα με την οποία «Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης», για την προμήθεια τροφίμων και
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκης λειτουργίας των υπηρεσιών του / της Δήμου
Δράμας / ΝΠΔΔ / ΔΕΥΑΔ / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΕΚΠΟΤΑ / ΠΟΦΤΜΜΔ, έτους 2020.
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
α/α

Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

1

% Έκπτωσης

00,00%

Ποσό €
(χωρίς ΦΠΑ)

00.000,00 €

Ο προμηθευτής πρόσφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 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 τα είδη του Τμήματος
____ (_______) συνολικού ενδεικτικού ποσού 00.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (00.000,00 € με
ΦΠΑ), σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνική έκθεση της
διακήρυξης.
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, τις ώρες και στις ποσότητες που ορίζει αυτός σύμφωνα
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με τις παραγγελίες που δίνονται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, στις εγκαταστάσεις του φορέα και με
μεταφορικό μέσο και έξοδα του προμηθευτή.
 Οι παραγγελίες του ΝΠΔΔ θα παραδίδονται κάθε εργάσιμη μέρα από 7:00π.μ.-09:00π.μ. με
κατάλληλο μεταφορικό μέσο του προμηθευτή.
 Σε ότι αφορά όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα, οι παραγγελίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κάθε φορέα
πριν της 12 το μεσημέρι.
Ο Δήμος Δράμας / ΝΠΔΔ / ΔΕΥΑΔ / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΕΚΠΟΤΑ / ΠΟΦΤΜΜΔ 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 31/12/2020.
Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε φορέα, είναι πολύ
πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε
περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των
εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων, βάσει των αναγκών του κάθε φορέα, 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 την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, θα υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους, του ιδίου τμήματος, εις βάρους άλλου είδους.
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
δείγμα οποιοδήποτε είδος ώστε να ελεγχτεί τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές στο
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΄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.
Άρθρο 3ο: Ποιότητα και Ειδικές Προδιαγραφές
Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα 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.
Σελίδα 163

Σε περίπτωση που λόγω ανόδου των τιμών, 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 γίν ει 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 για τα τρόφιμα ή λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου. 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.
Όλα τα είδη 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, των νηπίων, των
υπαλλήλων, κλπ 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 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, 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.
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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. 00000/00-00-2019 εγγυητική 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: Εφαρμοστέο 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 21543/26-07-2019 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. ___________ του προϋπολογισμού 2020.
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ο συμβαλλόμενος προμηθευτής πήρε ένα
και τα υπόλοιπα είναι για την υπηρεσία του / της Δήμου Δράμας / ΝΠΔΔ / ΔΕΥΑΔ / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΕΚΠΟΤΑ
/ ΠΟΦΤΜΜΔ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο / Η προμηθευτής / ρια

Ο Δήμαρχος Δράμας / Ο/Η Πρόεδρος ΔΣ

________________

________________
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Σχέδιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
_________________________
_________________________
_________________________
ΑΡΙΘ. ΠΡΩT. _________

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» έτους 2020

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ποσού 00.000,00 €
(μη συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ)

Τμήμα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Στη Δράμα σήμερα 00 ____________ 20__, ημέρα _____________ τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: αφ
ενός μεν ο / η / το Δήμος Δράμας / Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας / Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Δράμας / Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης / Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας / Δημοτική Επιχείρηση
Κοινωνικής, Πολιτικής & Τουριστικής Ανάπτυξης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Δράμας / τον
Πρόεδρο του ΔΣ _______________ 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:
 Την υπ’ αριθμ. 000/2019 απόφαση κατακύρωσης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής
 Την υπ’ αριθμ. 00000/00-00-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης
 Την υπ’ αριθμ. 000/2019 πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Κλιμακίου ΣΤ’ του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύμφωνα με την οποία «Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης», για την προμήθεια τροφίμων και
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την ανάγκη λειτουργίας των υπηρεσιών του / της Δήμου
Δράμας / ΝΠΔΔ / ΔΕΥΑΔ / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΕΚΠΟΤΑ / ΠΟΦΤΜΜΔ, έτους 2020.
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
α/α

Είδος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

1
Σύνολο

Τιμή
Προσφοράς
0,00

Ποσό €
(χωρίς ΦΠΑ)
00.000,00 €
000.000,00 €

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
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 πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, στις εγκαταστάσεις του φορέα και με
μεταφορικό μέσο και έξοδα του προμηθευτή.
 Οι παραγγελίες του ΝΠΔΔ θα παραδίδονται κάθε εργάσιμη μέρα από 7:00 π.μ.-09:00 π.μ. με
κατάλληλο μεταφορικό μέσο του προμηθευτή.
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 Σε ότι αφορά όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα, οι παραγγελίες θα πρέπει να παραδίδονται στις υπηρεσίες
πριν της 12 το μεσημέρι.
 Η παραγγελία γάλακτος του ΝΠΔΔ θα παραδίδεται κάθε ημέρα πριν της 9 το πρωί, σε κάθε
παιδικό σταθμό, που θα υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος, όπου θα τοποθετήσει (όπου απαιτείται)
δικά του ψυγεία για τη συντήρηση του γάλακτος.
 Η παραγγελία ψωμιού του ΝΠΔΔ θα παραδίδεται κάθε ημέρα, σε κάθε παιδικό σταθμό, με
κατάλληλο μεταφορικό μέσο
 Οι παραγγελίες γάλακτος του Δ.Δ., της ΔΕΥΑΔ, της ΣΕΠΕ, της ΣΕΔΕ θα παραδίδονται κάθε
ημέρα ή τρεις φορές την εβδομάδα, πριν της 9 το πρωί, στους χώρους που θα υποδείξει ο κάθε
φορέας, όπου θα τοποθετήσει (όπου απαιτείται) δικά του ψυγεία για τη συντήρηση του γάλακτος.
Ο Δήμος Δράμας / ΝΠΔΔ / ΔΕΥΑΔ / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΕΚΠΟΤΑ / ΠΟΦΤΜΜΔ δεν υποχρεούται να
απορροφήσει το σύνολο της προμήθειας που αναγράφεται στην σύμβαση (οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι
εκτιμώμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές) και η διάρκεια των
παραδόσεων είναι έως 31/12/2020.
Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε φορέα, είναι πολύ
πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε
περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας (η οποία είναι το σύνολο των
εκτιμώμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων, βάσει των αναγκών του κάθε φορέα, 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 την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, θα υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους, του ιδίου τμήματος, εις βάρους άλλου είδους.
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
δείγμα οποιοδήποτε είδος ώστε να ελεγχτεί τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές στο
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΄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.
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.
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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 θύεται 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 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, των νηπίων, των
υπαλλήλων, κλπ 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 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, 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. 00000/00-00-2019 εγγυητική επιστολή του/της _________________,
ποσού ______€ για την καλή εκτέλεση σύμβασης και σύμφωνα με το παρόν εκτέλεση της προμήθειας.
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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: Εφαρμοστέο 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 21543/26-07-2019 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. ___________ του προϋπολογισμού 2020.
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ο συμβαλλόμενος προμηθευτής πήρε ένα
και τα υπόλοιπα είναι για την υπηρεσία του / της Δήμου Δράμας / ΝΠΔΔ / ΔΕΥΑΔ / ΣΕΠΕ / ΣΕΔΕ / ΔΕΚΠΟΤΑ
/ ΠΟΦΤΜΜΔ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο / Η προμηθευτής / ρια

Ο Δήμαρχος Δράμας / Ο Πρόεδρος ΔΣ

________________

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – 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 υπ’ αριθμ. 21543/26-07-2019 διακήρυξη για την «Προμήθεια
Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου » έτους 2020 της αναθέτουσας αρχής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για το/τα τμήμα/τα _____________3 που θα διεξαχθεί στις 28/08/2019
(καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς).

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 210 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.
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)
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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.
1

2

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

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.
3

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).
4

5

Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του Ν.4281/2014.

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.
6
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:
Ονομασία Τράπεζας_________________________
Κατάστημα________________________________
Ημερομηνία Έκδοσης________________________
Προς:
Δήμο Δράμα

Νομικό
Πρόσωπο Δήμου
Δράμας

Σχολική
Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

Σχολική
Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Βερμίου 2 &
1ης Ιουλίου
66100 Δράμα

Διοικητηρίου 11
66100 Δράμα

Παλαιό
Δημαρχείο
Πλατεία
Ελευθερίας
66100 Δράμα

Παλαιό
Δημαρχείο
Πλατεία
Ελευθερίας
66100 Δράμα

Δημοτική
Επιχείρηση
Ύδρευσης –
Αποχέτευσης
Δράμας
(ΔΕΥΑΔ)

Πολιτιστικό
Οργανισμό –
Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού
Μήκους

Δημοτική Επιχείρηση
Κοινωνικής,
Πολιτιστικής &
Τουριστικής
Ανάπτυξης
(ΔΕΚΠΟΤΑ)

19ης Μαΐου 2
66100 Δράμα

Βεργίνας 218
66100 Δράμα

Πατριάρχου Διονυσίου
Τ.Θ. 23
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 __________ 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 την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των __________3 της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21543/2607-2019 διακήρυξης για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου » έτους
2020 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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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.
1

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.

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.
4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δράμα, 26 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 21543

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει
Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» του Δήμου
Δράμας,, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2020.
1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66133 Δράμα
τηλ.+302521350630, Fax +302521350748, E-mail: mmeli@dimosdramas.gr, ιστοσελίδα www:dimos-dramas.gr, Κωδικός NUTS:
GR 514
2. Κωδικός CPV:
Τρόφιμα: 15511100-4, 15500000-3, 15800000-6, 15400000-2, 15810000-9, 15119000-5, 03142500-3, 03311000-2, 03221200-8,
15896000-5, 15860000-4, 15982000-5. Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου: 39830000-9, 33760000-5, 33741100-7,
39525800-6, 39831300-9, 39831600-2.
3. Διαδικασία: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
4. Συστημικός Αύξοντος Αριθμός: 77610
5. Περιγραφή/αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το 2020.
6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
7. Κριτήρια ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για το ελαιόλαδο (Τμήμα 3, 13), σπορέλαιο (Τμήμα 3, 13), οπωροκηπευτικά (Τμήμα 11),
κρέατα (Τμήμα 9), πουλερικά (νωπά) (Τμήμα 9), αυγά (Τμήμα 9), κατεψυγμένα (Τμήμα 10) και ψάρια (Τμήμα 8), 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.
8. Προϋπολογισμός: 654.404,38 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
9. Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά
το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% (εκτός ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016 και το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης
11. Δημοσίευση: ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, eNotices, ιστοσελίδα Δήμου Δράμας, Ελληνικό τύπο
12. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 28η Αυγούστου 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 17:00 στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
13. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ.
14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
26 Ιουλίου 2019.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Δράμας

Χριστόδουλος Μαμσάκος
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