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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.: 42589/05-10-2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής για την εξυπηρέτηση της σίτισης των 

μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018, 

συνολικού προϋπολογισμού 26.681,81€  (CPV : 15800000-6) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των λοιπών νόμιμων επιβαρύνσεων. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, στους χώρους της 

ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Εθν. Αντιστάσεως 3, Τ.Κ. 45221, Κατσικάς Ιωαννίνων. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είτε το σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε μία ή 

περισσότερες κατηγορίες ζητούμενων ειδών, με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις 

τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.  

Τόπος κατάθεσης προσφορών: 

ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 

Εθν. Αντιστάσεως 3 

Τ.Κ. 45221, Κατσικάς Ιωαννίνων  

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 

Υποβολή προσφορών μέχρι  17/10/2017 και ώρα 10:00 π.μ.  

Ημερομηνία Διενέργειας: 17/10/2017 και ώρα 10:30 π.μ. 

Τόπος Διενέργειας: ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 

Εθν. Αντιστάσεως 3, Τ.Κ. 45221, Κατσικάς Ιωαννίνων. 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr  . 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται τηλεφωνικά από την ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2651092219.  

 

                                       

 

 

 

Για τον Οργανισμό 

(υπογραφή)* 

          

Αθανάσιος Βλάχος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

(*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο 

παραμένει στο αρχείο του φορέα) 

http://www.elgo.gr/
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ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια διαφόρων ειδών 

διατροφής για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018 (CPV 15000000-8)». Η περιγραφή των δέκα 

(αρ. 10) κατηγοριών ειδών και των ειδών που τις απαρτίζουν, καθώς ειδών και οι τεχνικές 

προδιαγραφές τους αναλυτικά παρουσιάζονται στο Τμήμα B΄ της παρούσας διακήρυξης.  

Η ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων δεν υποχρεούται να προμηθευτεί το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει στην απαίτηση της Σχολής. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είτε στο σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε σε μία ή 

περισσότερες κατηγορίες ζητούμενων ειδών, με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις 

τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής για κάθε μία από τις 

δέκα (αρ. 10) κατηγορίες ειδών. Επισημαίνονται τα εξής: 

Α) Για τις κατηγορίες ειδών (Α) «Νωπά Κρέατα» και (Γ) «Φρούτα και Λαχανικά», ως 

χαμηλότερη τιμή νοείται προσφορά που αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) στην Μέση Διαμορφούμενη Λιανική Τιμή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφέρειας 

Ηπείρου κατά τη χρονική στιγμή που θα γίνεται η παραγγελία του είδους και αφορά την 

προμήθεια νωπών κρεάτων και φρούτων και λαχανικών. Για την επιλογή του αναδόχου κάθε 

κατηγορίας είδους θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδας κάθε είδους που 

αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, η οποία περιοριζόμενη κατά το ποσοστό έκπτωσης της 

προσφοράς και πολλαπλασιαζόμενη με την ζητούμενη ποσότητα ανά είδος θα δίνει την 

εκτίμηση για το ύψος της συνολικά διαμορφούμενης αξίας της προσφοράς αθροιστικά για κάθε 

κατηγορία είδους. 

Β) Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ειδών (Β), (Δ), (Ε), (ΣΤ), (Ζ), (Η), (Θ) και (Ι) ως χαμηλότερη 

τιμή νοείται η προσφορά που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο κόστος προμήθειας των ειδών 

αθροιστικά ανά κατηγορία είδους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 26.681,81€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των λοιπών νόμιμων επιβαρύνσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα 

σύμφωνα με : 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 

Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα 

αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 180/Α’/22.8.2011). 

 Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ΄ εξουσιοδότηση 

των ανωτέρω διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς 

λειτουργούντα ν.π.ι.δ., (α) το  Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο 

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και 

Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011), στο εξής ΚΥΑ. 

 Τις διατάξεις της αριθ. 5336/71598/22-06-2016 και 3079/42636/17-04-2015 

Απόφασης όπως τροποποιήθηκε από την 5337/71600/22-06-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ.325/23-06-2016 Τεύχος ΥΟΔΔ) 

«Διορισμός Προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – Δήμητρα – ΝΠΙΔ» και « Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα – ΝΠΙΔ» αντίστοιχα.  

 Την υπ’ αριθ. 8865/112514 (ΦΕΚ 739 ΥΟΔΔ/20.10.2015) απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός 

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο Ερευνητής Β΄ του ίδιου Οργανισμού Δρ. 

Γεώργιος Καρέτσος. 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την υπ΄ αριθμ. 1285/28-12-2016 Απόφαση Διευθύντριας της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών της 

Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων έτους 2017» (ΑΔΑ: ΩΗ32ΟΞ3Μ-ΨΣΙ). 

 Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, 

«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η οποία επιβάλλει 

κράτηση ύψους 0,06% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης, από την αναθέτουσα αρχή. 

 Το εγκεκριμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-

2016). 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ.. 5797/25-11-2016 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

«Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)” 

του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)» (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

 Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

Συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της 

Επιτροπής. 

 Την υπ΄ αριθ. θέματος 11Α Απόφαση της 73ης/23-03-2016 Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού με θέμα «Επικαιροποίηση, συμπλήρωση και 

τροποποίηση των επιμέρους παραγράφων της 01/65ης/27&28.07.2015 Απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: ΩΥΡΜΟΞ3Μ-5ΓΓ).  
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 Το με αρ. πρωτ. 767/12-09-2017 Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωση της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 

για την ανάγκη προμήθειας ειδών διατροφής της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 

σχολικού έτους 2017-2018 (17REQ001993246). 

 Την με α/α 3564 (αρ. πρωτ. 40410/27-09-2017) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

ύψους 10.000,00 € (ΑΔΑ: ΩΟΟ5ΟΞ3Μ-ΞΣ9 / ΑΔΑΜ 17REQ002006791). 

 Την με αρ. πρωτ. 42374/05-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2018 

για την προμήθεια ειδών διατροφής της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων ύψους 20.000,00 € (ΑΔΑ: 

60Ξ1ΟΞ3Μ-Α46 / ΑΔΑΜ 17REQ002045830). 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

2. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου 

Ιωαννιτών, στον Διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ 

(http://elgo.gr/index.php/el/elgo-demeter-press-competitions-proclamations/) και στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

(http://www.promitheus.gov.gr/). 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου του 

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, στη διεύθυνση http://elgo.gr/index.php/el/elgo-demeter-press-

competitions-proclamations/ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, http://www.eprocurement.gov.gr . 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων, που ασχολούνται με το αντικείμενο και : 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 

Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την 

Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 

ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της 

ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την Τρίτη 17/10/2017 και ώρα 

10:00 π.μ. Οι προσφορές δύναται να κατατίθενται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά. Την 

ευθύνη για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών στην ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων την φέρουν 

ακέραια οι προσφέροντες.  

Ειδικά κατά την καταληκτική ημερομηνία, η έναρξη και η λήξη υποβολής των προσφορών 

κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η διαδικασία υποβολής ξεκινά μισή ώρα πριν 

από την ως άνω αναφερόμενη ώρα λήξης και δύναται να συνεχιστεί και πέραν αυτής, αν η 

υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Πριν τη λήξη της διαδικασίας 

παραλαβής προηγείται προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. Μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις 

εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

 

Α) Στοιχεία Προσφέροντος : 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

ΠΡΟΣ  

ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 

Εθν. Αντιστάσεως 3 

Τ.Κ. 45221, Κατσικάς Ιωαννίνων  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διακήρυξη αρ. πρωτ. 42589/05-10-2017 

Καταληκτική Ημερομηνία (ημ/νια λήξης κατάθεσης προσφορών): 17/10/2017 

 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ……….. 

«Προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της 

Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018» 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το 

Πρωτόκολλο. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

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

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 
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1. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, όλα τα 

απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το άρθρο 9 της 

παρούσης.  

2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά θα ισχύει για διάστημα 

τουλάχιστον (3) τριών μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται: 

α) για τα είδη των κατηγοριών Α και Γ ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην Μέση 

Διαμορφούμενη Λιανική Τιμή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου ανά 

ζητούμενο είδος και 

β) για τα είδη του των κατηγοριών Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι σε ευρώ, ανά ζητούμενο είδος. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είτε το σύνολο των ζητούμενων ειδών είτε 

μία ή περισσότερες κατηγορίες ζητούμενων ειδών, με την προϋπόθεση ότι 

καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. Δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 

των απαιτήσεων. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για (3) τρεις μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να περιλαμβάνουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τους, έναν υποφάκελο με την 

ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο υποχρεωτικά περιλαμβάνεται το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του 

νόμου 4412/2016 (Α΄ 147) συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος E της 

παρούσας διακήρυξης. Ειδικά στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ συμπληρώνεται μόνο απάντηση για το 

ερώτημα α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής. 

Διευκρινίζεται ότι το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω ΤΕΥΔ, υπογράφεται όλα τα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα και από όσους έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις ατομικές επιχειρήσεις, τον επιχειρηματία 



 
 

 

Εθνικής Αντιστάσεως 3 - Τ.Κ. 45221 Κατσικάς Ιωαννίνων – Τηλ. 2651092219 – Fax 2651093362 σελ. 6 

Εάν την προσφορά την υποβάλλει Ένωση ή Κοινοπραξία, το ανωτέρω έγγραφο 

υποβάλλεται για κάθε συμμετέχον μέλος ξεχωριστά. 

Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται: 

α) για τα είδη των κατηγοριών Α και Γ ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην Μέση 

Διαμορφούμενη Λιανική Τιμή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου ανά 

ζητούμενο είδος και 

β) για τα είδη του των κατηγοριών Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι σε ευρώ, ανά ζητούμενο είδος. 

Οι τιμές θα περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς με την παράδοσή τους στη Γαλακτοκομική 

ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. Οι τιμές θα αναγράφονται στην οικονομική προσφορά αριθμητικά και 

ολογράφως. Στις τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από τον Φ.Π.Α. 

Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Επί της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένων των πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων 

(επικουρικό)  γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

 Φόρος εισοδήματος ίσος με ποσοστό 4% (Προκαταβολή Φόρου). 

 Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%, η οποία  επιβαρύνεται 

με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 17/10/2017 και ώρα 10:30 π.μ. στις εγκαταστάσεις 

της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Εθν. Αντιστάσεως 3, Τ.Κ. 45221, Κατσικάς Ιωαννίνων από την 

Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων η οποία, αφού παραλάβει τις 

υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής κατά 

κατηγορία είδους διατροφής. Επισημαίνονται τα εξής: 

α) Για τις κατηγορίες ειδών (Α) «Νωπά Κρέατα» και (Γ) «Φρούτα και Λαχανικά», ως 

χαμηλότερη τιμή νοείται προσφορά που αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις εκατό (%) στην Μέση Διαμορφούμενη Λιανική Τιμή της Διεύθυνσης Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη χρονική στιγμή που θα γίνεται η παραγγελία του είδους και 

αφορά την προμήθεια νωπών κρεάτων και φρούτων και λαχανικών. Για την επιλογή του 

αναδόχου κάθε κατηγορίας είδους θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η προϋπολογιζόμενη τιμή 

μονάδας κάθε είδους που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, η οποία περιοριζόμενη 
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κατά το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς και πολλαπλασιαζόμενη με την ζητούμενη 

ποσότητα ανά είδος θα δίνει την εκτίμηση για το ύψος της συνολικά διαμορφούμενης 

αξίας της προσφοράς αθροιστικά για κάθε κατηγορία είδους. 

β) Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ειδών (Β), (Δ), (Ε), (ΣΤ), (Ζ), (Η), (Θ) και (Ι) ως χαμηλότερη 

τιμή νοείται η προσφορά που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο κόστος προμήθειας των ειδών 

αθροιστικά ανά κατηγορία είδους. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο 

της προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και τον φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται και την οικονομική προσφορά, ανά φύλλο. Έπειτα καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα του ελέγχου 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της  Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης της ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων.  

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. 

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν 

τους όρους που θέτει η παρούσα διακήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες 

προσφορές ως εξής: 

α) για τα είδη των κατηγοριών Α και Γ με αύξουσα σειρά του συνολικού κόστους ανά 

κατηγορία ειδών (ε) που προκύπτει από το γινόμενο του προϋπολογισμού κάθε είδους 

διατροφής της κατηγορίας (𝛱𝜀) επί τη διαφορά του 100% μείον το ποσοστό της 

προσφερόμενης έκπτωσης (𝐷𝜀) επί τοις εκατό (%) στην Μέση Διαμορφούμενη Λιανική 

Τιμή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι ∑ 𝛱𝜀 ∙ (100% − 𝐷𝜀)
𝑛
𝜀=1   και 

β) για τα είδη του των κατηγοριών Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι με αύξουσα σειρά του συνολικού 

κόστους ανά κατηγορία ειδών (ε) που προκύπτει από το γινόμενο της ζητούμενης 

ποσότητας ανά είδος (𝑄𝜀) επί την τιμής στην οποία προσφέρεται το είδος (𝑇𝜀), ήτοι 

∑ 𝑄𝜀 ∙ 𝑇𝜀
𝑛
𝜀=1 . 

 

Το αποτέλεσμα της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα επικυρωθεί με 

απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την έκδοση της απόφασης επικύρωσης αποτελεσμάτων της διαδικασίας αποσφράγισης 

και αξιολόγησης προσφορών , ο προσωρινός ανάδοχος θα ειδοποιηθεί εγγράφως να υποβάλει 

σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών , τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των ακόλουθων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης: 
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 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. Στις 

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση, προσκομίζει την 

έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία καθώς και τις δηλωθείσες 

επαγγελματικές δραστηριότητες. 

 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. Τα έγγραφα της 

παραγράφου αυτής οφείλουν να έχουν εκδοθεί μέχρι και τρεις μήνες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και, επίσης ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο 

πιστοποιητικό λόγω της ιδιότητας του αναδόχου, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο και ότι 

εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας 

Αξιολόγησης της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού. Το πρακτικό 

και τα περιεχόμενα του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαβιβάζονται στο 

αποφαινόμενο όργανο του Οργανισμού για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που κατατέθηκαν. 
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ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, επί αποδείξει. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων θα προσκαλέσει εγγράφως διά ειδικής πρόσκλησης τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών. 

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα καλύπτει το διάστημα από 10/11/2017 έως 30/06/2018. 

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

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα 

κατάταξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί: 

α) εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή 

β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

γ) αν διαπιστωθεί ότι διενεργείται παράτυπα, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

αλλάξουν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον 

Οργανισμό, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση που οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα λιγότερο των 3 (τριών) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης, όπως αυτό ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ο Οργανισμός διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της 

διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 

τροποποίηση ή μη των όρων της. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
1. Της οποίας ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος από το ζητούμενο. 

2. 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 τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102  
του Ν.4412/2016. 



 
 

 

Εθνικής Αντιστάσεως 3 - Τ.Κ. 45221 Κατσικάς Ιωαννίνων – Τηλ. 2651092219 – Fax 2651093362 σελ. 10 

3.  Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

4. Η οποία είναι εναλλακτική. 

5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων. 

6. Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή / και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. 

9. Η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών της/των κατηγορίας την/τις οποία 

αφορά. 

10. Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον εκ του διαγωνισμού τεθέντα προϋπολογισμό 

κάθε κατηγορίας ειδών. 

11. Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα προσφερόμενα αγαθά. 

Ο Οργανισμός,  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι 

συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19:ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη, τμηματικά κατόπιν 

παραγγελίας (εντολής προμήθειας), στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων.  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας 

σε χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ημερών να προμηθεύσει τη Σχολή με την αιτούμενη 

ποσότητα, εκτός από το ψωμί του οποίου η παράδοση του θα γίνεται αυθημερόν. Η παράδοση 

των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της 

ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων και κατόπιν τηλεφωνικής εντολής της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. Υπέρβαση του 

χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο 

παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις 

ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβών των ειδών και 

υπηρεσιών της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. 
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ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί ως ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης μετά από 

κάθε παράδοση περιλαμβάνοντας μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα της σύμβασης που 

θα έχει εκτελεστεί. 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβών των ειδών και υπηρεσιών της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. 

γ) Παραστατικό του αναδόχου. 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το παραστατικό δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα 

επιβαρύνεται με τις κρατήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στην ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά 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). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να 

ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο συμμετέχων στην 

ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές που 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 
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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. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – 

«ΔΗΜΗΤΡΑ»), 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) 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, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 

του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, η 

οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 

εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση 

ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 

συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλο 

ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 

συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλο ή εν μέρει υπέρ 

της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 

απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
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καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων δεν έχει καμία ευθύνη έναντι 

της εκδοχέως Τράπεζας.  

 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης 

ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων και τον 

Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που 

προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 

ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών 

τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν 

ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 

προβληθούν έναντι της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του 

Έργου. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 

της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα 

μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 

εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΑ.Σ. 

Ιωαννίνων, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου 

μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχος και η ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 

υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 
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της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Οι προσφέροντες για τις κατηγορίες Α και Β θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. 

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες επιχειρήσεις τροφίμων, να φέρουν 

επισημάνσεις όπως  ορίζονται από την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία (χώρα προέλευσης, 

ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, 

ονομασία και κωδικό λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος) να μην έχουν παράσιτα 

έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές που ορίζονται από τον 

Κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Ειδικότερα, ανά κατηγορία ειδών οι απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ, ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  

ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ 1 ΚΙΛΟΥ: χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο, μπριζόλες χοιρινές καρέ και λαιμού 

180 έως 200 γρ. η καθεμία, κιμάς μοσχαρίσιος μπούτι, κρέας μοσχάρι μπούτι χωρίς κόκαλο. 

Θα είναι Α΄ Κατηγορίας από ζώο νεαρής ηλικίας το οποίο βρίσκεται σε καλή θρεπτική 

κατάσταση, κόκκινου χρώματος για μοσχάρι, άσπρου για χοιρινό χωρίς οσμή και αίματα και η 

ποσότητα θα ανήκει στο ίδιος είδος ζώου ή από ολόκληρο αν πρόκειται για μικρό και όχι  από 

κομμάτια διάφορων ζώων. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενο 

από τον νόμο αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά, σε θερμοκρασία 

παραλαβής από 2°C έως 5°C και θα απολυμαίνονται τακτικά. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-  ΜΠΟΥΤΙ  

Τα παραδιδόμενα μέρη κοτόπουλου θα είναι: 

 Βάρους 150-180 γραμμαρίων το καθένα. Σε καμία περίπτωση το βάρος δε θα είναι 

μεγαλύτερο από το ζητούμενο. 

 Τύπου 65% δηλαδή σφαγμένα, αποπτερωμένα, χωρίς τα πόδια που κόβονται στους 

ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς, χωρίς τα όργανα του πεπτικού συστήματος. 

Η μεταφορά θα γίνεται με ισοθερμικούς θαλάμους που να διατηρούν θερμοκρασία από 2°C 

έως 5°C. 

Το προμηθευόμενο είδος θα είναι πάντοτε πρώτης κατηγορίας, ανέπαφο λαμβανομένης υπόψη 

της παρουσίασης, καθαρό, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους 

και διακριτικές χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη 

προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα 

λίπους στην πλάτη και στους μηρούς. 

Τα εν λόγω χορηγούμενα μέρη κοτόπουλου θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που 

έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα τη 

σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 

Απαγορεύεται η προμήθεια νωπών κοτόπουλων που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους καθώς 

και τις ισχύουσες Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

Το κοτόπουλο ρολό θα είναι Α΄ ποιότητας από τα πιο φρέσκα και άπαχα κομμάτια του 

κοτόπουλου σε ρολό βάρους 2 κιλών ανά τεμάχιο και θα πληροί τους ισχύοντες υγειονομικούς 

και αγορανομικούς κανονισμούς. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Στην Κατηγορία Γ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα είδη: 

 ΠΑΤΑΤΕΣ 

 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  

 ΚΑΡΟΤΑ  

 ΛΑΧΑΝΑ 

 ΜΑΡΟΥΛΙΑ  

 ΜΑΪΔΑΝΑ  

 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ 

 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  

 ΣΠΑΝΑΚΙΑ 

 ΑΝΗΘΟΣ 

 ΣΕΛΙΝΑ 

 ΣΚΟΡΔΑ  

 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ  

 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  

 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Νωπά φρούτα και λαχανικά ήτοι: μαρούλια ανά τεμάχιο, κολοκύθια ανά κιλό, λάχανο ανά κιλό, 

ντομάτες ανά κιλό, αγγούρια ανά τεμάχιο, σπανάκι ανά κιλό, καρότα ανά κιλό, κρεμμύδια ξερά 

ανά κιλό, κρεμμυδάκια φρέσκα ανά κιλό, διάφορα (μαϊντανό, άνηθο, σέλινο) ανά δεμάτιο,  

σκόρδα ξερά ανά κεφάλι, μήλα ανά κιλό, μπανάνες ανά κιλό, πορτοκάλια ανά κιλό, πατάτες 

ανά κιλό. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Στην Κατηγορία Δ περιλαμβάνονται τα είδη ψωμί σιταρένιο 750 γρ. (ψημένο), ψωμάκια με 

αλεύρι τύπου 70% συσκευασία 125-130 γρ. Το ψωμί πρέπει να είναι της ίδιας ημέρας και να 

παραδίδεται 3 με 4 ώρες μετά το ψήσιμό του, δικαιολογημένης της νόμιμης απομείωσης. 

Πρέπει να είναι καλά ζυμωμένο και ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

Πάντα θα πληροί τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: ΕΛΑΙΑ & ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Το χορηγούμενο είδος θα πρέπει να είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 0-1 σε 

δοχεία των 5 λίτρων (θα αναφέρεται στην προσφορά το καθαρό βάρος σε κιλά) και θα 

προέρχεται από τυποποιητήρια – συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα. 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 λίτρων  

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σοφτ 2 κιλών  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 

Στην Κατηγορία ΣΤ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα είδη: 

 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ  

 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 

 ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ σε συσκευασία 10 έως 12 κιλών,  

 ΑΡΑΚΑΣ σε συσκευασία 10 έως 12 κιλών,  

Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να έχουν ζωηρό το φυσιολογικό 

τους χρώμα, να είναι καλά διατηρημένα και απευθείας βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην 

έχουν σημάδια απόψυξης (συσσωματώματα και εμφανή εγκαύματα καταψύξεως) και 
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σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως» 

καθώς και τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις της Ε.Ε. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η: ΓΛΥΚΑ 

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

Παστοειδή κεράσματα ανά κιλό. Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 

παραγωγής ίδιας ημέρας. Πρέπει να πληρούν πλήρως τις αγορανομικές διατάξεις. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ: ΓΑΛΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  

ΓΑΛΑ: φρέσκο γάλα παστεριωμένο και ομογενοποιημένο σε χάρτινη συσκευασία 1 λίτρου, 

3,5% λιπαρών. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 ΡΥΖΙ 

 ΦΑΚΕΣ 

 ΦΑΣΟΛΙΑ 

 ΓΙΓΑΝΤΕΣ 

 ΡΥΖΙ-ΟΣΠΡΙΑ 

Φακές, φασόλια ξερά μέτρια, φασόλια γίγαντες, ρύζι Αμερικής, κατηγορίας Α΄, παντοπωλείου 

ή επαγγελματικές συσκευασίες, σε πλαστική συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους 20 

έως 30 κιλών. 

Τα όσπρια πρέπει να είναι τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους, απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενής εγχώριας συσκευασίας. 

 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ  

 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

 ΡΙΓΑΝΗ 

 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 

 ΠΙΠΕΡΙ ΓΛΥΚΟ 

 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ  

 ΞΥΔΙΑ (ΤΕΜ) 

 ΖΑΧΑΡΗ 

 ΑΛΑΤΙ  

 ΜΠΕΣΑΜΕΛ  

 ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  

ΞΗΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: μπεσαμέλ σε συσκευασία 1,5 κιλού, πιπέρι σκόνη φακελάκι 1.000gr, 

ρίγανη συσκευασία 1.000gr, αλάτι πλαστική σακούλα 500gr, φύλλο χωριάτικο κατεψυγμένο 

εγχώριο σε συσκευασία 780gr, ζάχαρη άσπρη 1 κιλού, μαρμελάδες συσκευασία τάπερ 5 κιλών, 

πραλίνα φουντουκιού σε συσκευασία 12 κιλών, χυμός λεμόνι άρτυμα 360 gr., ξύδι 400 gr.   

 ΣΑΛΤΣΑ 

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ: Τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε χάρτινη συσκευασία 500γρ., κατηγορίας Α΄, 

παντοπωλείου ή επαγγελματικές συσκευασίες σε μεταλλικό κιτίο, όπως ορίζει ο κώδικας 

τροφίμων και ποτών για τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα. 

 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   

 ΠΕΝΝΕΣ  

 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ: μακαρόνια Νο 7, κριθαράκι μέτριο, πέννες, κατηγορίας Α΄, παντοπωλείου ή 

επαγγελματικές συσκευασίες σε πλαστική συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους 500 

γρ. ή 1 κιλού και από 100% σιμιγδάλι. 

 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 500 γρ. 

 ΕΛΙΕΣ  μεσαίες 5 κιλών   



 
 

 

Εθνικής Αντιστάσεως 3 - Τ.Κ. 45221 Κατσικάς Ιωαννίνων – Τηλ. 2651092219 – Fax 2651093362 σελ. 18 

 ΑΥΓΑ 

Τα αυγά που θα παραδίδονται θα είναι: 

Φρέσκα, ωοσκοπημένα, Α΄ κατηγορίας, με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων 

διατάξεων. 

Βάρους 53-63 γραμμαρίων έκαστο. 

Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, με τις 

παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεις: 

i. Όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου 

ii. Διακριτικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου 

iii. Κατηγορία αυγού Α 

iv. Κατηγορία βάρους 

v. Αριθμός αυγών 

vi. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

vii. Να διατηρούνται στο ψυγείο αμέσως μετά την παραλαβή τους 

 

 



 

  σελ. i 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 
ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΚΙΜΑΣ ΑΠΌ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ  ΚΙΛΑ 276 2.245,78 

2 ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΑΡΕ ΚΙΛΑ 413 2.223,73 

3 ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΛΑ 413 2.223,73 

4 ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 756 1.904,00 

5 ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΚΙΛΑ 267 1.600,00 

6 ΠΑΤΑΤΕΣ  ΚΙΛΑ 1956 1.368,89 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  ΚΙΛΑ 320 384,00 

8 ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛΑ 178 177,78 

9 ΛΑΧΑΝΑ ΚΙΛΑ 293 176,00 

10 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 160 128,00 

11 ΜΑΪΔΑΝΑ  ΤΕΜ. 98 97,78 

12 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ 622 995,56 

13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  ΚΙΛΑ 533 800,00 

14 ΣΠΑΝΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 53 64,00 

15 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 36 46,22 

16 ΣΕΛΙΝΑ ΚΙΛΑ 16 34,72 

17 ΣΚΟΡΔΑ  ΤΕΜ. 89 35,56 

18 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  ΤΕΜ. 38 68,04 

19 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  ΚΙΛΑ 53 133,33 

20 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 111 77,78 

21 ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛΑ 2 2,30 

22 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΑ 62 93,33 

23 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  ΤΕΜ. 40 20,00 

24 ΑΡΤΟΣ ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ (1 ΚΙΛΟΥ)  ΤΕΜ. 2489 3.310,22 

25 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ   ΤΕΜ. 213 96,00 

26 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΑ 222 1.444,44 

27 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ  ΛΙΤΡΑ 62 124,44 

28 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2ΚΙΛΩΝ  ΚΙΛΑ 36 213,33 

29 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ  ΚΙΛΑ 36 117,33 

30 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ   ΚΙΛΑ 36 138,67 

31 ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 30 142,04 

32 ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΙΛΑ 107 1.148,80 

33 ΓΑΛΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ  

ΛΙΤΡΑ 996 1.144,89 



 

  σελ. ii 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

34 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  ΚΙΛΑ 22 20,00 

35 ΡΥΖΙ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 30 ΚΙΛΩΝ  

ΚΙΛΑ 196 220,38 

36 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 30 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΑ 124 205,33 

37 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 30 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΑ 133 330,00 

38 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 20 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΑ 53 258,67 

39 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ  12 

ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛΑ 149 633,54 

40 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  5 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΑ 89 186,87 

41 ΡΙΓΑΝΗ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 4 38,31 

42 ΠΙΠΕΡΙ ΓΛΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 5 44,27 

43 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 2 36,00 

44 ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ ΧΥΜΟΣ 360 

ΓΡ. 

ΤΕΜ. 133 53,33 

45 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ ΤΕΜ. 116 42,76 

46 ΖΑΧΑΡΗ 1ΚΙΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ  ΤΕΜ. 133 151,11 

47 ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ  ΤΕΜ. 89 71,11 

48 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ΓΡ ΤΕΜ. 364 234,63 

49 MAKAΡONIA  Νο7   1 ΚΙΛΟΥ  ΚΙΛΑ 204 220,80 

50 ΠΕΝΝΕΣ 500 ΓΡ ΚΙΛΑ 160 192,00 

51 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 1 ΚΙΛΟΥ  ΚΙΛΑ 111 121,74 

52 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 500 ΓΡ ΤΕΜ. 5 66,67 

53 ΕΛΙΕΣ ΜΕΣΣΑΙΕΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ. 20 65,07 

54 ΑΥΓΑ ΤΕΜ. 622 93,33 

55 ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  ΚΙΛΑ 53 158,40 

56 ΜΠΕΣΑΜΕΛ 1, 5 ΚΙΛΟΥ  ΚΙΛΑ 16 128,00 

57 ΚΑΚΑΟ  ΚΙΛΑ 8 60,00 

58 ΚΑΦΕΣ  ΚΙΛΑ 3 42,00 

59 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (100 μέτρα) 

30 cm 

ΤΕΜ. 4 32,00 

60 ΜΕΜΒΡΑΝΗ χωρίς κουτ’ι 

250mx30cm 

ΤΕΜ. 4 24,00 

61 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 12 

ΚΙΛΩΝ   

ΚΙΛΑ 67 127,33 

62 ΑΡΑΚΑΣ 10 ΚΙΛΩΝ  ΚΙΛΑ 27 43,47 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 26.681,81 

 



 

  σελ. iii 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

Α. ΝΩΠΑ  ΚΡΕΑΤΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 ΚΙΜΑΣ ΑΠΌ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ  ΚΙΛΑ 276  

2 ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΑΡΕ ΚΙΛΑ 413  

3 ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΛΑ 413  

 

Β. ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 756    

2 ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΚΙΛΑ 267    

 

Γ. ΦΡΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 ΠΑΤΑΤΕΣ  ΚΙΛΑ 1.956  

2 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  ΚΙΛΑ 320  

3 ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛΑ 178  

4 ΛΑΧΑΝΑ ΚΙΛΑ 293  

5 ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΕΜ. 160  

6 ΜΑΪΔΑΝΑ  ΤΕΜ. 98  

7 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ 622  

8 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  ΚΙΛΑ 533  

9 ΣΠΑΝΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 53  

10 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ. 36  

11 ΣΕΛΙΝΑ ΚΙΛΑ 16  

12 ΣΚΟΡΔΑ  ΤΕΜ. 89  

13 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ 

ΦΡΕΣΚΑ 

ΤΕΜ. 38  

14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  ΚΙΛΑ 53  

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΑ 111  

16 ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛΑ 2  

17 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛΑ 62  

18 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  ΤΕΜ. 40  
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Δ. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΑΡΤΟΣ ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 

(1ΚΙΛΟΥ)  

ΤΕΜ. 2.489    

2 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ   

ΤΕΜ. 213    

 

Ε. ΕΛΑΙΑ & ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ 

ΠΑΡΘΕΝΟ 5ΛΙΤΡΩΝ 

ΛΙΤΡΑ 222    

2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΛΙΤΡΑ 62    

3 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 

2ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛΑ 36    

 

ΣΤ. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ  

ΚΙΛΑ 36    

2 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 

ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ   

ΚΙΛΑ 36    

3 ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 30    

Ζ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 12 

ΚΙΛΩΝ   

ΚΙΛΑ  67    

2 ΑΡΑΚΑΣ 10 

ΚΙΛΩΝ  

ΚΙΛΑ  27    
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Η. ΓΛΥΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ 

ΚΙΛΟΥ 

ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ  

ΚΙΛΑ 107    

 

 

Θ. ΓΑΛΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

1 

ΓΑΛΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ                      

1 ΛΙΤΡΟΥ  

ΛΙΤΡΑ 996    

 

Ι. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ  

ΚΙΛΑ 22    

2 ΡΥΖΙ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟ  

ΑΜΕΡΙΚΗΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

30 ΚΙΛΩΝ  

ΚΙΛΑ 196    

3 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 30 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΑ 124    

4 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 30 

ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛΑ 133    

5 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 20 

ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛΑ 53    

6 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ  

12 ΚΙΛΩΝ 

ΚΙΛΑ 149    

7 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  5 ΚΙΛΩΝ ΚΙΛΑ 89    

8 ΡΙΓΑΝΗ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 4    

9 ΠΙΠΕΡΙ ΓΛΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 5    

10 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 2    

11 ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ ΧΥΜΟΣ 

360 ΓΡ. 

ΤΕΜ. 133    

12 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ ΤΕΜ. 116    
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

13 ΖΑΧΑΡΗ 1ΚΙΛΟΥ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ  

ΤΕΜ. 133    

14 ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ  

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ  

ΤΕΜ. 89    

15 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ΓΡ ΤΕΜ. 364    

16 MAKAΡONIA  Νο7   1 ΚΙΛΟΥ  ΚΙΛΑ 204    

17 ΠΕΝΝΕΣ 500 ΓΡ ΚΙΛΑ  160    

18 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 1 

ΚΙΛΟΥ  

ΚΙΛΑ  111    

19 ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 500 ΓΡ ΤΕΜ. 5    

20 ΕΛΙΕΣ ΜΕΣΣΑΙΕΣ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ. 20    

21 ΑΥΓΑ ΤΕΜ. 622    

22 ΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  ΚΙΛΑ 53    

23 ΜΠΕΣΑΜΕΛ 1,5 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 16    

24 ΚΑΚΑΟ ΚΙΛΑ 8    

25 ΚΑΦΕΣ ΚΙΛΑ 3    

26 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜ. 4    

27 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΕΜ. 4    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(ανάθεση μετά από συνοπτικό διαγωνισμό) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, …/…/2017 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 

Αφενός 

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 

– ΔΗΜΗΤΡΑ» το οποίο εδρεύει στην οδό Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, 11145, Αθήνα, με 

ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του 

παρόντος Συμφωνητικού από τον Πρόεδρο του ΔΣ Δρ. Γεώργιο Καρέτσο, σύμφωνα με το 

άρθρο 4, παράγραφος 5α, της υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) και την υπ’ αριθμ. 8865/112514/16.10.2015 απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 739 ΥΟΔΔ/20.10.2015), καλούμενο 

στο εξής για συντομία «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» 

και αφετέρου 

2. Η εταιρεία … με Α.Φ.Μ. … – Δ.Ο.Υ. …, η οποία εδρεύει στην οδό … στ… … και εκπροσωπείται 

νομίμως από τον κ. ……… με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ………, σύμφωνα με το καταστατικό 

της εταιρείας, καλούμενης στο εξής για συντομία «Ανάδοχος» 

έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθ. πρωτ. …/…-…-2017 Απόφαση … του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση για την 

προμήθεια της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων με τα πιο κάτω αναφερόμενα είδη 

διατροφής για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. …/…-…-2017 οικονομική προσφορά του: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ … 

1. …(Είδος)… …(ποσότητα)… 

2. …(Είδος)… …(ποσότητα)… 

… 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει το σύνολο των αναγραφόμενων στο παρόν 

άρθρο ποσοτήτων ανά είδος. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα … από της υπογραφής της και 

συγκεκριμένα από …/…/2017 έως …/…/2018, χωρίς δικαίωμα παράτασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα για την προμήθεια των αναφερομένων στο Άρθρο 1 προϊόντων της παρούσας 

σύμβασης, ορίζεται στο ποσό των … €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 

αναλύεται όπως παρακάτω: 

Καθαρό ποσό: … € 

Πλέον Φ.Π.Α. 24%: … €  

Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: … €  

Το ανωτέρω τίμημα είναι δεν αυξάνεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 
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Σε περίπτωση που ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εξαντλήσει το σύνολο των προβλεπόμενων στο 

άρθρο 1 ποσοτήτων κάθε είδους, το τίμημα περιορίζεται αυτοδικαίως στο κόστος που αναλογεί 

μόνο στο τμήμα της ποσότητας που προμηθεύεται από τον Ανάδοχο. 

Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται: 

Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθ. α/α 3564/2017 (αρ. πρωτ. 

40410/27-09-2017) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 10.000,00 € (ΑΔΑ: ΩΟΟ5ΟΞ3Μ-

ΞΣ9 / ΑΔΑΜ 17REQ002006791) και την με αρ. πρωτ. 42374/05-10-2017 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης για το έτος 2018 για την προμήθεια ειδών διατροφής της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 

ύψους 20.000,00 € (ΑΔΑ: 60Ξ1ΟΞ3Μ-Α46 / ΑΔΑΜ 17REQ002045830). 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ειδικοί όροι της σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στο Τμήμα Β (άρθρα 26-27) της υπ’ 

αριθ. πρωτ. 42589/05-10-2017 διακήρυξης, η οποία συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης αγαθών μετά από κάθε παράδοση προϊόντος 

περιλαμβάνοντας μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα της σύμβασης που θα έχει 

εκτελεστεί. 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβών των ειδών και υπηρεσιών της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων. 

γ) Παραστατικό του αναδόχου. 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το παραστατικό δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα 

επιβαρύνεται με τις κρατήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 

Η δαπάνη της προμήθειας διαφόρων ειδών διατροφής για την εξυπηρέτηση της σίτισης των 

μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018 θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 

«ΔΗΜΗΤΡΑ».  

Η καθαρή αξία (χωρίς το Φ.Π.Α.) της παρούσας σύμβασης υπόκειται σε κράτηση 0,06% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), κράτηση η οποία με τη 

σειρά της υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), η 

οποία επιβάλλεται σε κάθε πληρωμή. 

Κατά την εξόφληση των τιμολογίων θα παρακρατείται φόρος 4% επί της καθαρής αξίας (χωρίς 

το Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται 

έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 

προβλεπόμενες από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: 

α. Υπαιτιότητας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.  

β. Ανωτέρας βίας, που η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή 

Παραλαβών της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων που έχει οριστεί με την υπ΄ αριθμ. 1285/28-12-2016 

Απόφαση Διευθύντριας της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση 

Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων έτους 2017» 

(ΑΔΑ: ΩΗ32ΟΞ3Μ-ΨΣΙ). Σχετικά πρωτόκολλα θα συντάσσονται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο Ν. 4412/2016. 

Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ατέλειες ή παραλείψεις κατά την παραλαβή των αγαθών θα 

τις επισημαίνει στο αρμόδιο όργανο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ το οποίο εγγράφως θα τις 

γνωστοποιεί στον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση στις έγγραφες παρατηρήσεις που 

θα του γίνονται. 

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αποκαθιστά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κάθε 

έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε 

αυτόν γραπτώς. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους, καθ’ οιοδήποτε 

τρόπο, χωρίς την έγκριση του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσης δύναται να γίνει μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλόμενων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται 

στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης καθώς και από τη διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση σχέση, διέπονται 

από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

 
Τα παραπάνω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 

προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και υπογράφηκε 

από όλους τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από 

δύο (2) όμοια. 



 

  σελ. x 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

……………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση οδός -αριθμός –TK- fax                         Ημερομηνία έκδοσης ……………… 
                                                                   ΕΥΡΩ. ………………………………. 

ΠΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ, 

Τ.Κ. 111 45, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.…ΕΥΡΩ ……….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα με την παρούσα Εγγυητική Επιστολή, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ………………… ΕΥΡΩ (και ολογράφως) …………………………υπέρ της Εταιρείας  
………………………(Επωνυμία)……………………………, ……(ΑΦΜ)……, ..…… (δ/νση)………, 
…(Τ.Κ.)…, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ……………………..Σύμβασης που υπέγραψε μαζί 
σας, για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής για την εξυπηρέτηση της σίτισης των 
μαθητών της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018 
σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ.  42589/05/10-2017 Διακήρυξή σας.  

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από την παραπάνω αιτία απορρέουσες 
υποχρεώσεις της Αναδόχου Εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

- Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμία ισχύ. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ): 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  σελ. xii 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 

- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 55143 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ / ΑΘΗΝΑ / 11145 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Π. Παπαπέτρου  

- Τηλέφωνο: 2651092219   

- Ηλ. ταχυδρομείο:  galateei@otenet.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.elgo.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

[Προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής για την εξυπηρέτηση της σίτισης των μαθητών της 

Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018 /CPV:CPV :15800000-6  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:galateei@otenet.gr


 

  σελ. xiii 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



 

  σελ. xiv 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 



 

  σελ. xv 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε 

ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 

νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



 

  σελ. xvi 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 



 

  σελ. xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

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

 



 

  σελ. xviii 

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

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 

 



 

  σελ. xix 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 



 

  σελ. xx 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxvii, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 



 

  σελ. xxi 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 



 

  σελ. xxii 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxx: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 



 

  σελ. xxiii 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxxi, 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 δωρεάνxxxii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Ελληνικό Γεωργικό 

Οργανισμό – «ΔΗΜΗΤΡΑ», προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς του υπ’ αριθ. πρωτ. 42589/05-10-2017 συνοπτικού διαγωνισμού του ΕΛ.Γ.Ο. – 

«ΔΗΜΗΤΡΑ». 

 

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

 

 

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

                                                             



 

  σελ. xxiv 

                                                                                                                                                                               

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

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 



 

  σελ. xxv 

                                                                                                                                                                               

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 

4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  


