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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        13η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 06.04.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Απριλίου 2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 24731/02.04.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 02.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                                «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                              «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

7. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                        «    « 

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ             «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδεί̋ 

     ΑΠΟΦΑΣΗ –084– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το    

5ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό̋ όρων 

διακήρυξη̋, τρόπου εκτέλεση̋ και συγκρότηση επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ 

υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά την  «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, 

σχολικού έτου̋ 2020-2021». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ.  24077/01.04.2020  σχετικό έγγραφο τη̋ 

Οικονομική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σα̋ στέλνουμε τον με αρ. Π38/2020 φάκελο  τη̋ Διεύθυνση̋ Προσχολική̋ Αγωγή̋ που 

αφορά την  «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021»  , το 

αντίστοιχο σχέδιο διακήρυξη̋ και σα̋ γνωρίζουμε ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

52.047,80 €  σε βάρο̋ του Κ.Α. 15.6481.0005 στον προϋπολογισμό του Δήμου μα̋ για το 
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οικονομικό έτο̋ 2020 καθώ̋ και ότι θα δεσμευτεί το ποσό των 97.589,63€ σε αντίστοιχο Κ.Α. του 

προϋπολογισμού έτου̋ 2021. 

 Η  προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον  N 4412/16 Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών,  τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», τον Ν Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένη̋», τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : 

Νέα Αρχιτεκτονική τη̋  

Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - Πρόγραμμα Καλλικράτη̋ και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 

112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

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

άλλε̋ διατάξει̋. 

          Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ 

Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων», το πρωτογενέ̋ 

αίτημα καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω 

Αριθμό Διαδικτυακή̋ Ανάρτηση̋  Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.):  20REQ006398420 . Η ΑΑΥ έλαβε τον 

παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακή̋ Ανάρτηση̋ Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 20REQ006504019 και στην 

πλατφόρμα τη̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ τον Α.Δ.Α. Ω78ΩΩΕΒ-1ΡΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για : 

1. Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών 

2. Να καθορίσετε του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και τον τρόπο εκτέλεση̋.  

3. Τη συγκρότηση επιτροπή̋ διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων 

προσφορών» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α) Εγκρίνει τι̋ Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ 

Β) Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπή̋ διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων 

προσφορών, αποτελούμενη από του̋ κ.κ. 

Επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμών και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων προσφορών: 

Τακτικά Μέλη 

1. Ευάγγελο̋ Γεράση̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ηλία̋ Βλαχάκη̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών 
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Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Αργυρώ Χαλκιαδάκη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, ΤΕ Μηχανικό̋ 

3. Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

 

Γ) Καθορίζει ω̋ τρόπο εκτέλεση̋ τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφε̋ 

σφραγισμένε̋ προσφορέ̋, με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋ για την ανάδειξη αναδόχου για 

την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021» και καθορίζει 

του̋ όρου̋ διακήρυξη̋, που έχουν ω̋ κατωτέρω: 

           
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
                                                                          

Έχοντα̋ υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπω̋ τροποποιήθηκε  και 

ισχύει 

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπω̋ τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμό̋ τη̋ Επιμελητηριακή̋ 

Νομοθεσία̋» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύσταση̋ ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματο̋, επείγοντα μέτρα εφαρμογή̋ του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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9. Τι̋ διατάξει̋ του Ν.4250/2014 «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋» (ΦΕΚ 145/ Α),  

12. Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα τη̋  παρ 9 εδ.β  του άρθρου 209  

13. Τη διάταξη τη̋ παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  δημοσίευση  τη̋ 

προκήρυξη̋ στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευση̋ στο Τεύχο̋ Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβέρνηση̋ η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοση̋ 

τη̋ Υ.Α 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.5.2017) 

14. Την με αριθμ. Γ2/3732/20-09-1988 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 767 Β΄/21-10-1988) 

15. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση 

των ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομία̋ και  Ανάπτυξη̋.  

16. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφαση̋ του Υπουργού Οικονομία̋ και 

Ανάπτυξη̋ «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , 

17. Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016): Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών 

18. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίε̋ συμπλήρωση̋ 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

καθώ̋ και την κατευθυντήρια Oδηγία 23 τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (Απόφαση 3/24-01-2018) 

19. Τι̋ διατάξει̋ του Βιβλίου IV (άρθρα 345-374) Ν.4412/16 που διέπουν τι̋ διαφορέ̋ που 

αναφύονται από πράξει̋ η παραλήψει̋ ,οι οποίε̋ εκδίδονται η συντελούνται μετά την 

26/6/2017 καθώ̋ και τι̋ διατάξει̋ του Π.Δ 39/17 «Κανονισμό̋ εξέταση̋ Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

20. Το με αριθμ. πρωτ. 13315/20-02-2020 έγγραφο τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 

«Μαθητικό δυναμικό Μουσικού Σχολείου Ιλίου» προ̋ το Μουσικό Σχολείο Ιλίου 

21. Το με αριθμ. πρωτ. 298/21-02-2020 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Ιλίου με θέμα: «Μαθητικό 

δυναμικό Μουσικού Σχολείου Ιλίου». 

22. Το με αριθμ. πρωτ. 18233/09-03-2020 τεκμηριωμένο αίτημα τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών 

Υπηρεσιών προ̋ τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφαση̋ Ανάληψη̋ 

Υποχρέωση̋ 
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23. Την με αριθμ. πρωτ. 21446/18-03-2020 Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋    

24. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006398420 

2020-03-09 

25. Τη με αριθμό ………. απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ ……..), με την οποία εγκρίθηκαν:   

i) οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 

ii) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξη̋ για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών 

Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021» 

iii) η συγκρότηση επιτροπή̋ διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων 

προσφορών 

26. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ……………….. 

27. Τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου για τη Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού 

έτου̋ 2020-2021 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφε̋ σφραγισμένε̋ προσφορέ̋, με κριτήριο 

κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμή̋ για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, 

σχολικού έτου̋ 2020-2021, προϋπολογισμού  149.637,43€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα 

βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 15.6481.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού έτου̋ 2020 και του αντίστοιχου κωδικού που θα προβλεφθεί για το οικονομικό έτο̋ 

2021 όπω̋ εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Α/Α 
Κωδικοί 

Προϋπολογισμού 
Περιγραφή Έτο̋ Ποσό 

1 15.6481.0005 Σίτιση μαθητών 
Μουσικού Γυμνασίου-

Λυκείου Ιλίου 

2020 52.047,80 € 

2 15.6481.0005 2021 97.589,63 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 149.637,43 € 

 

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί σύμφωνα με του̋ όρου̋ που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 

ω̋ και τα παραρτήματά τη̋, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρο̋: 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
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3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6 Τ.Ε.Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 
Κανένα̋ υποψήφιο̋ δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικέ̋ 

απαντήσει̋ εκ μέρου̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, σχετικά με του̋ όρου̋ του παρόντο̋ διαγωνισμού.  

 

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσει̋ επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων 

στο διαγωνισμό, όσον αφορά στου̋ όρου̋ τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, παρέχονται εγγράφω̋ από 

την Υπηρεσία μα̋ σε όσου̋ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχή̋ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το 

αργότερο τέσσερι̋ (4) ημέρε̋ πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών .  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τη̋ επαναπροκήρυξη̋ του διαγωνισμού με τροποποίηση 

ή μη των όρων και προδιαγραφών τη̋ Διακήρυξη̋, τη̋ αναβολή̋ ή τη̋ ακύρωση̋ του 

διαγωνισμού ή τη̋ υπαναχώρηση̋ τη̋ σε κάθε στάδιο τη̋ διαδικασία̋, χωρί̋ υποχρέωση 

καταβολή̋ αποζημίωση̋ εξ αυτού του λόγου στου̋ Υποψηφίου̋.  

 

Οποιεσδήποτε δαπάνε̋ αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 

του̋ Υποψήφιου̋ ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματο̋ του̋, του̋ βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιε̋ δαπάνε̋.  

Κάθε υποψήφιο̋ θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών 

του παρόντο̋ διαγωνισμού. Προσφορέ̋ που δεν θα αφορούν το σύνολο των 

ειδών/υπηρεσιών θα απορρίπτονται.  

 

Η παρούσα Διακήρυξη  

· Θα αναρτηθεί:  

1. στον Ιστότοπο του προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr  

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου, www.ilion.gr 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ 

Εμπορίου και Προστασία̋ Καταναλωτή.  

· Περίληψή τη̋ θα δημοσιευθεί  

Στον Ελληνικό Τύπο  
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Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου. 

 

Οι παραλήπτε̋ τη̋ Διακήρυξη̋ υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητα̋ και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφω̋ στο Δήμο και να 

ζητήσουν νέο πλήρε̋ αντίγραφο. Προσφυγέ̋ κατά τη̋ νομιμότητα̋ τη̋ διαδικασία̋ διαγωνισμού 

με το αιτιολογικό τη̋ μη πληρότητα̋ του παραληφθέντο̋ αντιγράφου τη̋ Διακήρυξη̋, θα 

απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.  

 

Τυχόν διευκρινίσει̋ σχετικά με του̋ όρου̋ τη̋ Διακήρυξη̋ παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, 

Αποθηκών και Δημοτική̋ Περιουσία̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

(Κάλχου 48-50, 2ο̋ όροφο̋) 

 

Τηλ. Επικοινωνία̋: 213 20 30 135 (Μαρ. Κρητικό̋), 213 20 30 185 (Α. Μπέλλου), 213 20 30 147 

(Ελ.. Τσαμπάση) και 231 20 30 196 (Α. Μαμουνάκη), Fax: 210 26 26 299 και fax: 210 26 91 864, 

Email: promithies@ilion.gr,  

 

Τυχόν διευκρινήσει̋ επί των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματο̋ Β΄ τη̋ Διακήρυξη̋ 

παρέχονται από το Τμήμα Μελετών τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. Επικοινωνία̋: 213 

20 30 041 (Ε. Γεράση̋), Fax: 210 26 91 865, Email:  egerasis@ilion.gr     

 

Συνοπτικά Στοιχεία 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL302 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Ανοικτό̋ ηλεκτρονικό̋ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ 

άποψη̋ προσφορά βάσει τιμή̋ 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

……/……../2020 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

……/……/ 2020 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, 

σχολικού έτου̋ 2020-2021 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV    15894210-6 (Σχολικά γεύματα) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 
 
 

1.Εγγύηση συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% τη̋ 

εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ χωρί̋ 

Φ.Π.Α., ήτοι ύψου̋ 2.648,45€ 

2.Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, που   

αντιστοιχεί σε ποσοστό  

5% τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ χωρί̋ Φ.Π.Α  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
149.637,43€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρε̋ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,07% υπέρ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% και επ΄ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.). 
0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π (Αρχή̋ 
Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών) 
η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ 
Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε 
συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ 
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 
του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενο̋ φόρο̋ εισοδήματο̋ επί 
τη̋ καθαρή̋ συμβατική̋ αξία̋ 
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Ο Συντάξα̋ 
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τμήματο̋ Μελετών 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνση̋ 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ε. Γεράση̋ 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Μαρία Στρατουδάκη 
Τοπογράφο̋ Μηχανικό̋ 

Αγγελική Δημητρακοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικό̋ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – Γενικοί όροι διαγωνισμού 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό ………./2020) 

 

Άρθρο 1ο: Χρόνο̋ και τόπο̋ διεξαγωγή̋ του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμό̋ θα πραγματοποιηθεί με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ 

www.promitheus.gov.gr του συστήματο̋. Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ οικονομικού̋ 
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φορεί̋ ηλεκτρονικά, μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋  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 άρθρο 15 τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ 

56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/Β΄) του Υπουργού Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ «Τεχνικέ̋ 

λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορεί̋ επιθυμούν να λάβουν μέρο̋ στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εντό̋ τη̋ 

προθεσμία̋ που ορίζεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ 

ημερομηνία̋ και ώρα̋ δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ προσφορά̋ στο Σύστημα.   

 

Ημερομηνία έναρξη̋ υποβολή̋ προσφορών είναι  ../../2020 και ώρα ..:00. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή̋ προσφορών είναι ../../2020 και ώρα ..:00. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξη̋ υποβολή̋ προσφορών ../../2020 και ώρα ..:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
../../2020 και ώρα ..:00. 

Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολή̋ προσφορά̋ στο Σύστημα.  

Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματο̋ βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9 τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-06-

2017) Απόφαση̋ του Υπουργού Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ 

του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 

Οι προσφορέ̋ κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίω̋ τα 

άρθρα 36 και 37 και την με αριθμ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-06-2017) Υπουργική 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ του 

Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  
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Άρθρο 2ο: Τεύχη δημοπράτηση̋ 

Τα τεύχη δημοπράτηση̋ τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία τη̋ προμήθεια̋ κατά σειρά  

ισχύο̋ είναι: 

α) η σύμβαση 

β) η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά τη̋  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο τη̋ υπηρεσία̋ 

ε) πίνακε̋ συμμόρφωση̋ τεχνικών προδιαγραφών  

στ) ο προϋπολογισμό̋ 

 

Άρθρο 3ο: Γλώσσα διαδικασία̋ 

3.1 Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση 

αποτελούν οι τεχνικοί όροι που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική. Τυχόν ενστάσει̋ ή 

προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

3.2. Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία, καθώ̋ και τα αποδεικτικά έγγραφα 

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

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ 

τη̋ 05.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπού̋ οικονομικού̋ φορεί̋ και που θα 

κατατεθούν από του̋ προσφέροντε̋ στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή τη̋ χώρα̋ 

προέλευση̋, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

3.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένη̋ φωτοτυπία̋ προερχόμενη̋ είτε από το 

νόμιμα επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τη̋ χώρα̋  του προσφέροντο̋, είτε από 

το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 05-

10-1961. 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.  
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Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τι̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρί̋ να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

  

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώ̋ και μεταξύ αυτή̋ και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον 

ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

3.6 Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του̋ και η οποία 

φέρει υπογραφή μετά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋.  

Οι έγγραφε̋ και προφορικέ̋ συνεννοήσει̋ μεταξύ τη̋ Υπηρεσία̋ (σε όλε̋ τι̋ βαθμίδε̋ τη̋) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 4ο: Δικαίωμα συμμετοχή̋ 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτο̋-μέλο̋ τη̋ Ένωση̋,  

    β) σε κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

    γ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων   

Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματο̋ Ι τη̋ ω̋ άνω Συμφωνία̋, καθώ̋ και  

δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερεί̋ ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων, εφόσον πληρούν τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζονται στη 

παρούσα διακήρυξη .  
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 Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη του̋. Οι οικονομικοί φορεί̋ οι 

οποίοι, δυνάμει τη̋ νομοθεσία̋ του κράτου̋-μέλου̋ στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν 

δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το 

γεγονό̋ ότι, δυνάμει τη̋ νομοθεσία̋ του κράτου̋-μέλου̋ στο οποίο πραγματοποιείται η 

ανάθεση τη̋ σύμβαση̋, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στι̋ διαδικασίε̋ 

σύναψη̋ συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσει̋ οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσει̋ να 

περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά̋ ή την αίτηση 

συμμετοχή̋. Όμω̋, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τι̋ ενώσει̋ οικονομικών 

φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον του̋ ανατεθεί η σύμβαση, στο 

μέτρο που η περιβολή αυτή̋ τη̋ νομική̋ μορφή̋ είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 

τη̋ σύμβαση̋.  Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρου̋ 

εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋.  

 

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων-υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχή̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουθώντα̋ την κατωτέρω διαδικασία εγγραφή̋: 

1. Οι οικονομικοί φορεί̋, αιτούνται, μέσω τη̋ ιστοσελίδα̋ συστήματο̋ και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ω̋ οικονομικό̋ φορέα̋», την εγγραφή του̋ σε αυτό (παρέχοντα̋ τι̋ απαραίτητε̋ 

πληροφορίε̋ και αποδεχόμενοι του̋ όρου̋ χρήση̋ του) ταυτοποιούμενοι ω̋ εξή̋: 

§ Όσοι από του̋ ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβαση̋) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξη̋ και Τεχνική̋ Υποστήριξη̋ του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

§ Οι οικονομικοί φορεί̋-χρήστε̋ των κρατών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή 

του̋ συμπληρώνοντα̋ τον αριθμό ταυτότητα̋ Φ.Π.Α. (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την 

αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξη̋ και Τεχνική̋ Υποστήριξη̋ του ΕΣΗΔΗΣ.  
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§ Οι οικονομικοί φορεί̋-χρήστε̋ τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή του̋ και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντα̋:  

v είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

v είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντό̋ τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβέ̋ αντίγραφο) 

στην αρμόδια υπηρεσία.  

 

Το αίτημα εγγραφή̋ υποβάλλεται από όλου̋ του̋ υποψηφίου̋ χρήστε̋ ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματο̋, όπω̋ αναφέρεται ανωτέρω.  

 

Ο υποψήφιο̋ χρήστη̋ ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 

με την εξέλιξη του αιτήματο̋ εγγραφή̋ του. Εφόσον το αίτημα εγγραφή̋ εγκριθεί, ο υποψήφιο̋ 

χρήστη̋ λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίηση̋ λογαριασμού ω̋ πιστοποιημένο̋ χρήστη̋ και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Οι προσφορέ̋ και οι αιτήσει̋ συμμετοχή̋ 

υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το 

νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

 

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

υποχρεωτικά είτε από όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτω̋ πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, 

συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋, καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ 

αυτή̋.  

 

Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματο̋ βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9 τη̋ ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β). Οι προσφορέ̋ κατατίθενται σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 15 τη̋ με αριθμ. 

56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β΄/1924) Υπουργική̋ Απόφαση̋ «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και 

διαδικασίε̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  
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Άρθρο 5ο: Συμπληρωματικέ̋ πληροφορίε̋ – διευκρινίσει̋ επί των εγγράφων του 

διαγωνισμού 

Αιτήματα παροχή̋ συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένου̋ στο σύστημα οικονομικού̋ φορεί̋, δηλαδή από όσου̋ διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που του̋ έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβαση̋) ύστερα από 

αίτησή του̋. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 

μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα αιτήματα 

παροχή̋ συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο τη̋ διακήρυξη̋ 

μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και …../..../2020 και ώρα ..:00. 

  

 Οι συμπληρωματικέ̋ αυτέ̋ πληροφορίε̋, παρέχονται από την αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 

τέσσερει̋ (4) ημέρε̋ πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών, ήτοι μέχρι 

../../2020 και ώρα ..:00. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παράσχει τι̋ ανωτέρω πληροφορίε̋ ή 

διευκρινήσει̋ συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων αιτημάτων, εντό̋ τη̋ ανωτέρω 

προθεσμία̋.  

Αιτήματα που υποβάλλονται εκτό̋ των ανωτέρω προθεσμιών, δεν εξετάζονται. Παρομοίω̋, δεν 

εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ορθά ψηφιακά υπογεγραμμένο 

 

Άρθρο 6ο: Χρόνο̋ και τρόπο̋ πρόσβαση̋ στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τι̋ κατά 

περίπτωση κείμενε̋ διατάξει̋, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, και του Π.Δ 28/15 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία». 

 

Άρθρο 7ο: Λόγοι αποκλεισμού 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τι̋ περιπτώσει̋ που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρο̋ του̋ 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋ - 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών τη̋ Ένωση̋ 

(ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋ -πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, 

όπω̋ ορίζονται, αντιστοίχω̋, στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋ - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξη̋ εγκλήματο̋, όπω̋ 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτή̋,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ 

τρομοκρατία̋, όπω̋ αυτέ̋ Ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ 

χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ. 

15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋  ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ 

Οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋ -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

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

εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), στου̋ διαχειριστέ̋. 

ββ)Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώ̋ και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στι̋ περιπτώσει̋ των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
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δδ) σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στου̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του̋. 

 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ οποιοσδήποτε 

οικονομικό̋ φορέα̋, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική 

ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου 

είναι εγκατεστημένο̋ ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ 

υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. Αν ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσει̋ του που αφορούν στι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφο̋ παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή τι̋ 

εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή του̋ 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρο̋ του 

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

λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ 

νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋ προκύπτουν 

αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ 

νομοθεσία̋ που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσει̋ πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 

 

3. Επίση̋ αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ 

τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νομοθεσία̋, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματο̋ 

Α' του Ν. 4412/16,  
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β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ 

εκκαθάριση̋ ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του̋ 

δραστηριότητε̋ ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, 

προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋ σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που 

είχε ω̋ αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ σύμβαση̋, αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ 

παρόμοιε̋ κυρώσει̋,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋, έχουν αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ 

αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, να αποκτήσουν εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που 

ενδέχεται να του̋ αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ ή να 

παράσχουν εξ αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ 

αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα του̋.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτό̋ βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τι̋ περιπτώσει̋ των ανωτέρω 

παραγράφων. 

 

Άρθρο 8ο: Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  τη̋ προσφορά̋ ορίζονται ω̋ εξή̋:  

(Α) Ένα̋ (υπο)φάκελο̋ με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - Τεχνική προσφορά» και  

(Β) Ένα̋ (υπο)φάκελο̋ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ - Τεχνική προσφορά»  
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Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

η εγγύηση συμμετοχή̋ και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ 

δικαιολογητικά καθώ̋ και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ 

Οι συμμετέχοντε̋ υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του̋, εγκαίρω̋ επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξή̋ δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 15 τη̋ 

Υπουργική̋ Απόφαση̋ 57654/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/Β΄) «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και 

διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπω̋ αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Ι. Δικαιολογητικά  κατάσταση̋ υποψηφίου 

Α1.1) Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋ δεν βρίσκονται σε μία 

από τι̋ καταστάσει̋ του άρθρου 7 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, προσκομίζουν κατά την υποβολή 

τη̋ προσφορά̋ του̋ ω̋ δικαιολογητικό συμμετοχή̋, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016), που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τη̋ διακήρυξη̋ (Παράρτημα ΣΤ΄) και συμπληρώνεται   ω̋ εξή̋: 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ και Δ), ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β και Γ) και ΜΕΡΟΣ IV 

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α, Γ και Δ) ώστε να δηλώνονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋  οι σχετικέ̋  

πληροφορίε̋ που απαιτούνται από τη επαναδιακήρυξη και τα σχετικά πεδία του.     

             

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων 

φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορεί̋ στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα 

με το ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α και Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β και Γ) καθώ̋ 

και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α, Γ και Δ) προ̋ απόδειξη ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογή̋ και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του̋ όπω̋ αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 7 τη̋ παρούσα̋ επαναδιακήρυξη̋. 

 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα τη̋ 

σύμβαση̋ υπό τη μορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, θα πρέπει να το δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.Δ. 

καθώ̋ επίση̋ και του̋ υπεργολάβου̋ που θα προτείνει. Σε αυτή τη περίπτωση ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ που υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό-ά έντυπο-α Τ.Ε.Υ.Δ., 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-του̋ υπεργολάβο-ου̋   
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Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται ψηφιακά 

και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από του̋  υποψήφιου̋  αφού συμπληρωθεί: 

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφή̋ του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, 

λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν βρίσκεται στι̋ 

καταστάσει̋ του  άρθρου 7 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋  

Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντο̋ άρθρου, νοείται ο 

νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή το 

αρμοδίω̋ εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋. 

Σημείωση (2): Χρόνο̋  υπογραφή̋ του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Το Τ.Ε.Υ.Δ. κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έω̋ δέκα (10) ημέρε̋ πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών» 

Σημείωση (3): Υπογραφή του Τ.Ε.Υ.Δ. από αλλοδαπού̋ οικονομικού̋ φορεί̋  

Στι̋ διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι 

αλλοδαποί οικονομικοί φορεί̋ δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το Τ.Ε.Υ.Δ. με χρήση 

προηγμένη̋ ηλεκτρονική̋ υπογραφή̋, αλλά μπορούν να το αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε 

άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσή̋ του̋ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένη̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων. Στι̋ 

περιπτώσει̋ αυτέ̋ η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 

χώρα προέλευση̋ δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένη̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ ή ότι, στη χώρα 

προέλευση̋ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένη̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ για τη συμμετοχή 

σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων. 

 

Α1.2) εγγύηση συμμετοχή̋, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 τη̋ διακήρυξη̋. 
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ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκληση̋ δάνεια̋ επαγγελματική̋ ικανότητα̋ –

οικονομική̋ επάρκεια̋ 

1. Επίκληση δάνεια̋ επαγγελματική̋ ικανότητα̋: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 τη̋ Οδηγία̋ 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ και 

επαγγελματική̋ ικανότητα̋ ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτω̋ τη̋ νομική̋ φύση̋ των δεσμών του̋ µε αυτέ̋. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση τη̋ 

σύμβαση̋ θα έχουν στη διάθεσή του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, µε την προσκόμιση τη̋ σχετική̋ 

δέσμευση̋ των φορέων αυτών. Η απόδειξη τη̋ δέσμευση̋ του τρίτου δανείζοντο̋ φορέα κατά τα 

ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  

α. Έγγραφη̋ δέσμευση̋ του τρίτου φορέα απευθυνόμενη̋ προ̋ την Αναθέτουσα 

Αρχή µε την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασία̋ 

για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντο̋ 

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

β. Έγγραφη̋ συμφωνία̋ συνεργασία̋ µε το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

διάρκεια̋ τουλάχιστον ίση̋ µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίηση̋ του 

Έργου.  

γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία 

αποδεικνύεται η ύπαρξη τη̋ επαγγελματική̋ επάρκεια̋ και τεχνική̋ ικανότητα̋ του τρίτου που 

πρόκειται να δανειστεί, όπω̋ αυτή ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, 

απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύσταση̋ και εκπροσώπηση̋ του τρίτου, όπω̋ ισχύουν 

κατά την ημερομηνία διενέργεια̋ του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση 

και λειτουργία του καθώ̋ και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή του̋.  

2. Επίκληση δάνεια̋ οικονομική̋ επάρκεια̋: Σύμφωνα με το άρθρο 63 τη̋ Οδηγία̋ 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη τη̋ συνδρομή̋ τη̋ 

οικονομική̋ επάρκεια̋ μπορεί να στηρίζονται στι̋ οικονομικέ̋ ικανότητε̋ τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτω̋ τη̋ νομική̋ φύση̋ των δεσμών του̋ με αυτού̋. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή 

του̋, του̋ αναγκαίου̋ οικονομικού̋ πόρου̋ με την προσκόμιση τη̋ σχετική̋ δέσμευση̋ των 

φορέων αυτών. Η απόδειξη τη̋ δέσμευση̋ του τρίτου δανείζοντο̋ φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται 

με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  
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α. Έγγραφη̋ δέσμευση̋ του τρίτου φορέα απευθυνόμενη̋ προ̋ την Αναθέτουσα 

Αρχή με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχή̋ των απαραίτητων οικονομικών 

πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋  

β. Έγγραφη̋ συμφωνία̋ μεταξύ τρίτου και υποψηφίου από την οποία θα 

αποδεικνύεται ότι ο τρίτο̋ δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την 

επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋  

γ. Όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη τη̋ 

οικονομική̋ επάρκεια̋ του τρίτου, όπω̋ αυτή ζητείται και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο. Σε 

κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύσταση̋ και εκπροσώπησή̋ του 

τρίτου, όπω̋ ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργεια̋ του Διαγωνισμού, από τα οποία να 

προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώ̋ και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν τον 

παραπάνω με την υπογραφή του̋.  

Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντό̋ του 

διαστήματο̋ από την δημοσίευση τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ έω̋ και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολή̋ των προσφορών, υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα, 

νοείται ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή το 

αρμοδίω̋ εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋. 

Σημαντικό: Κατά το στάδιο τη̋ κατακύρωση̋ απαιτείται οι προσωρινοί ανάδοχοι να αποδείξουν 

ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών ήταν ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ 

υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και επικουρική̋) 

καθώ̋ και ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋. 

Οι οικονομικοί φορεί̋ οφείλουν να αποκτούν εγκαίρω̋ τα ανωτέρω πιστοποιητικά, τα οποία να 

καλύπτουν και τον χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στο φάκελο τη̋ Τεχνική̋ προσφορά̋ τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ του 

προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο Παραρτήματο̋ Β΄ τη̋ παρούσα̋.  
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1.    Άδεια λειτουργία̋ βιοτεχνική̋ μονάδα̋ παραγωγή̋ έτοιμων γευμάτων ή 

έναρξη λειτουργία̋ ή γνωστοποίηση από την Διεύθυνση Ανάπτυξη̋ τη̋ 

οικεία̋ Περιφέρεια̋  

2.     Άδεια λειτουργία̋ μονάδα̋ παρασκευή̋ έτοιμων φαγητών catering ή έγκριση 

από την Διεύθυνση Αγροτική̋ και Κτηνιατρική̋ Πολιτική̋ τη̋ οικεία̋ Περιφέρεια̋  

3.     Άδειε̋ κυκλοφορία̋ οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά 

των υπό προμήθεια έτοιμων γευμάτων από τι̋ οποίε̋ θα προκύπτει με 

σαφήνεια ότι τα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά 

έτοιμων φαγητών. 

4.     Περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού τη̋ εταιρεία̋ του υποψηφίου αναδόχου 

5.   Κατάλογο̋ των κυριοτέρων προμηθευτών των υποψηφίων αναδόχων, για 

κρέα̋, κοτόπουλα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά με τα αντίστοιχα του̋ 

πιστοποιητικά ISO 22000:2005 ή ισοδύναμα τα οποία θα πρέπει να είναι σε 

ισχύ και να έχουν διαπίστευση από τον Ε.ΣΥ.Δ. ή από άλλο επίσημο φορέα 

διαπίστευση̋ μέλο̋ του οργανισμού «Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την 

Διαπίστευση» 

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντα̋ την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματο̋. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋ και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον απαιτήσει̋ τη̋ διακήρυξη̋ για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

του̋ στι̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του συστήματο̋, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική 

του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Στην Τεχνική Προσφορά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οιαδήποτε οικονομικά 

στοιχεία. 

Εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ω̋ άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋  προσφορά̋ τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1 ν. 4250/2014. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, τα πρωτότυπα 
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έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικού̋ φορεί̋ και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώ̋ και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα τη̋ Χάγη̋ (Apostille). 

Το ιδιωτικά έγγραφα, όπω̋ π.χ. τα πιστοποιητικά ποιότητα̋ (π.χ. ISO) που θα 

υποβληθούν θα είναι είτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στι̋ διατάξει̋ του ν. 4250/14 

(ΦΕΚ Α’ 94) είτε σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του και η οποία φέρει υπογραφή έω̋ και δέκα (10) ημέρε̋ 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών. 

 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορεί̋ 

υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται 

στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). 

 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ 

προθεσμία̋ των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή τη̋ 

προσφορά̋ από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματο̋ τα στοιχεία εκείνα τη̋ προσφορά̋ του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίω̋, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τι̋ εμπιστευτικέ̋ πτυχέ̋ των 

προσφορών. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ω̋ υποβληθέντα 

απλά φωτοαντίγραφα. Κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται 

από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματο̋ τα στοιχεία εκείνα τη̋ προσφορά̋ του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίω̋, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τι̋ εμπιστευτικέ̋ πτυχέ̋ των προσφορών. 

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεω̋ στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 

συμπληρώνοντα̋ την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋. Στην συνέχεια, το 

σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματο̋ και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
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πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική 

προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τη̋ στι̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του 

συστήματο̋, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία, ήτοι υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε τη̋ παρούσα̋. 

 

Διευκρίνιση 1: Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορεί̋ δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τι̋ 

προσφορέ̋ με χρήση προηγμένη̋ ηλεκτρονική̋ υπογραφή̋, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν 

με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσή̋ του̋ δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένη̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων 

συμβάσεων. Στι̋ περιπτώσει̋ αυτέ̋ η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευση̋ δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένη̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ 

ή ότι, στη χώρα προέλευση̋ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένη̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ για 

τη συμμετοχή σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έω̋ και δέκα (10) ημέρε̋ πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών.  

 

Διευκρίνιση 2: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλέ̋ περιπτώσει̋, χρόνου ισχύο̋ των 

πιστοποιητικών φορολογική̋ και ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ που εκδίδονται από του̋ ημεδαπού̋ 

φορεί̋, οι οικονομικοί φορεί̋ μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρω̋ πιστοποιητικά, τα οποία να 

καλύπτουν και τον χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. 

 

Άρθρο 9ο: Κριτήρια επιλογή̋ 

Καταλληλότητα για την άσκηση τη̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋ 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση τη̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορεί̋ να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτο̋ εγκατάστασή̋ του̋. Ειδικά οι προσφέροντε̋ που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του̋ σε αυτό και το ειδικό του̋ επάγγελμα. Οι προσφέροντε̋ που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του παραρτήματο̋ ΧΙ του Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016. 

 

Πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ 
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Πρότυπο διασφάλιση̋ ποιότητα̋ κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και ISO 22000:2005 ή 

ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογή̋ σχετικό με την παροχή υπηρεσιών σίτιση̋ ή catering η 

μαζική̋ εστίαση̋. Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να 

έχουν διαπίστευση από τον Ε.ΣΥ.Δ. ή από άλλο επίσημο φορέα διαπίστευση̋ μέλο̋ του 

οργανισμού «Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση» 

 

Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ ότι πληροί τι̋ απαιτήσει̋ που 

σχετίζονται με το απαιτούμενο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ποιότητα̋ η 

υπηρεσίε̋ αναγνώριση̋ ικανοτήτων   

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντο̋, απαιτείται να 

προκύπτει  από την συμπλήρωση του  αντίστοιχου πεδίου του Τ.Ε.Υ.Δ.  ότι ο υποψήφιο̋ 

Ανάδοχο̋ έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό η δημόσιο τομέα) μία̋ (1) τουλάχιστον 

σύμβαση̋ αξία̋ ίση̋ ή μεγαλύτερη̋ από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ 

χωρί̋ Φ.Π.Α., που να πραγματοποιήθηκε κατά τα τρία τελευταία έτη, ήτοι 2017, 2018 και 2019. 

 

Η ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση θα αφορά την παροχή υπηρεσιών μαζική̋ σίτιση̋ (catering). 

Συμβάσει̋ αξία̋ μικρότερη̋ του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρί̋ Φ.Π.Α.) οι οποίε̋ ωστόσο 

αθροιστικά θα καλύπτουν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρί̋ Φ.Π.Α.) θα 

απορρίπτονται. 

 

Εάν η σύμβαση αφορά σε Δημόσιου̋ φορεί̋, ω̋ στοιχείο τεκμηρίωση̋ αρκούν οι βεβαιώσει̋ 

καλή̋ εκτέλεση̋ που έχουν συνταχθεί και αρμοδίω̋ υπογραφεί από την αντίστοιχη Δημόσια Αρχή. 

Εάν η σύμβαση αφορά Ιδιωτικού̋ Οργανισμού̋, ω̋ στοιχείο τεκμηρίωση̋ αποτελεί η δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου του Ιδιωτικού Οργανισμού με επίσημα παραστατικά πώληση̋.  

 

Άρθρο 10ο: Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσει̋ και η 

δαπάνη για τι̋ ανακοινώσει̋ και δημοσιεύσει̋ τη̋ περίληψη̋ τη̋ προκήρυξη̋. Η τιμή τη̋ 

προσφορά̋ είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή τη̋ 

προμήθεια̋. Αποκλείεται αναθεώρηση τη̋ τιμή̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε αξίωση του 

αναδόχου πέραν τη̋ τιμή̋ τη̋ προσφορά̋ του. Ο ΦΠΑ επί τοι̋ εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η 

προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  
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Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορέ̋ 

μεγαλύτερε̋ από τον προϋπολογισμό τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ ή αρνητικέ̋ εκπτώσει̋.  

 

Άρθρο 11ο: Χρόνο̋ ισχύο̋ προσφορών 

Οι προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ διαγωνιζομένου̋ εκατόν είκοσι (120) ημέρε̋ από την 

επόμενη τη̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο από 

αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη (άρθρο 97 

παρ.1 Ν.4412/16).  

 

Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τη̋, με αντίστοιχη παράταση τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ 

συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ω̋ άνω αρχική διάρκεια. 

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα 

αποτελέσματα τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχή̋ του̋, εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσου̋ παρέτειναν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορεί̋. 

 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση τη̋ 

προσφορά̋, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή τη̋, εφόσον η εκτέλεση τη̋ 

σύμβαση̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από του̋ οικονομικού̋ 

φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά του̋ είτε όχι. 

 

Άρθρο 12ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφω̋ 

του̋ προσφέροντε̋ ή του̋ υποψηφίου̋ 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) ημέρε̋ από την ημερομηνία κοινοποίηση̋ σε αυτού̋ τη̋ σχετική̋ 

πρόσκληση̋. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από του̋ προσφέροντε̋ 

ή υποψηφίου̋, χωρί̋ να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 

102, παρ.1, Ν.4412/16).  
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Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τι̋ ασάφειε̋, επουσιώδει̋ πλημμέλειε̋ ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίω̋ δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασία̋ και σήμανση̋ του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχή̋, λεκτικέ̋ και φραστικέ̋ αποκλίσει̋ των 

εγγράφων τη̋ προσφορά̋ από την ορολογία των εγγράφων τη̋ σύμβαση̋, που δεν επιφέρουν 

έννομε̋ συνέπειε̋ ω̋ προ̋ το περιεχόμενό του̋, ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελή̋ σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση τη̋ 

δομή̋ των εγγράφων τη̋ προσφορά̋ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικέ̋ πράξει̋ ή τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ω̋ συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί 

(άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσει̋, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ω̋ συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα 

στη διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16). 

 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφω̋ του̋ προσφέροντε̋ να διευκρινίσουν, μέσα 

σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρε̋ από την 

ημερομηνία κοινοποίηση̋ τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋, το περιεχόμενο τη̋ τεχνική̋ ή οικονομική̋ 

προσφορά̋ που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειε̋ ήσσονο̋ σημασία̋ ατέλειε̋, επουσιώδει̋ 

παραλείψει̋ ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 

μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ω̋ αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση τη̋ προσφορά̋ και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τι̋ λοιπέ̋. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16). 

Η παροχή τη̋ δυνατότητα̋ διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τι̋ 

παραγράφου̋ 1 έω̋ 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμό̋ του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων τη̋ προσφορά̋ (άρθρο 

102, παρ.5, Ν.4412/16). 

 

Άρθρο 13ο: Απόρριψη προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη, 

β) η οποία περιέχει ατέλειε̋, ελλείψει̋, ασάφειε̋ ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή τη̋ σύμφωνα με την παρούσα 

διακήρυξη, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τι̋ απαιτούμενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ 

προκαθορισμένη̋ προθεσμία̋ ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερε̋ 

προσφορέ̋  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογή̋,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ 

παρούση̋ διακήρυξη̋ και αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ 

σύμβαση̋, 

 

Άρθρο 14ο: Δημοσίευση 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

· τη δημοσίευση τη̋ περίληψη τη̋ διακήρυξη̋ στι̋ προβλεπόμενε̋ εφημερίδε̋.  

· την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, και στη Διαύγεια,  

· την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και 

στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  

Τα έξοδα δημοσίευση̋ βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπω̋ 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

Άρθρο 15ο: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών - Ανακήρυξη προσωρινού 

αναδόχου 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερει̋ (4) εργάσιμε̋ ημέρε̋ μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών και ώρα 10:00 μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ και Τεχνική Προσφορά», όλων των υποψηφίων. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, συντάσσει πρακτικά αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών 

συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα τη̋ αξιολόγηση̋, 

ήτοι ποιε̋ προσφορέ̋ κρίθηκαν αποδεκτέ̋ και ποιε̋ απορριπτέε̋, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

προβαίνει στο άνοιγμα όλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, δηλαδή 

και όσων οι προσφορέ̋ κρίθηκαν απορριπτέε̋ από πλευρά̋ δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και 

τεχνική̋ προσφορά̋. Σε όλε̋ τι̋ διαδικασίε̋ κατά την αποσφράγιση, αντί τη̋ μονογραφή̋ που 

θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχή̋ και των προσφορών, μπορεί να γίνεται 

χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα 

αποσφράγιση̋. 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων, επικυρώνονται με μία μόνο απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋, η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματο̋ στου̋ συμμετέχοντε̋ 

μαζί με αντίγραφο των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των 

προσφορών και ανακηρύσσεται ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋. 

 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των 

οποίων οι προσφορέ̋ έχουν κριθεί ω̋ αποδεκτέ̋ με βάση τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και του̋ 

όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋. Ισότιμε̋ θεωρούνται οι προσφορέ̋ με την ίδια ακριβώ̋ τιμή. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

 

Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με  τι̋ διατάξει̋ του 

Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έω̋ 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμό̋ εξέταση̋ 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

 

Άρθρο 16ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωση̋ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματο̋ τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ 

σχετική̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπω̋ 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ω̋ αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων τη̋ μη 

συνδρομή̋ λόγων αποκλεισμού και τη̋ πλήρωση̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋. 

 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματο̋ τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ω̋ κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με 
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την παραλαβή των ω̋ άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση τη̋ παραλαβή̋ 

του̋ και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση.  

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντό̋ (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβέ̋ αντίγραφο  

σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία, σε 

σφραγισμένο φάκελο ο οποίο̋ παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγηση̋. Τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και με απλή 

φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια του̋. 

Τα δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 103 Ν.4412/16. 

  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ω̋ επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν εμπίπτει σε 

καμία από τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπω̋ 

περιγράφονται στο άρθρο 7 τη̋ παρούσα̋:  

 

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έω̋ τρεί̋ μήνε̋ πριν την υποβολή του 

πριν από την κοινοποίηση τη̋ ω̋ άνω σχετική̋ ειδοποίηση̋, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν ει̋ βάρο̋ του̋ αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ 

δραστηριότητε̋, παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα τη̋ υπεξαίρεση̋, τη̋ απάτη̋, τη̋ εκβίαση̋, τη̋ πλαστογραφία̋, τη̋ ψευδορκία̋, τη̋ 

δωροδοκία̋ και τη̋ δόλια̋ χρεοκοπία̋. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικέ̋ 

αποφάσει̋, οι συμμετέχοντε̋ θα πρέπει να προσκομίσουν τι̋ αναφερόμενε̋ σε αυτό 

καταδικαστικέ̋ αποφάσει̋. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίω̋:  

αα) Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και (I.K.E.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στου̋ διαχειριστέ̋. 

ββ) Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώ̋ 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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γγ) Στι̋ περιπτώσει̋ των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στου̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του̋. 

 

(2) Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έω̋ τρεί̋ μήνε̋ πριν την υποβολή του̋ πριν από την 

κοινοποίηση τη̋ ω̋ άνω σχετική̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋, ειδική̋ εκκαθάριση̋ η δεν 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του̋ 

δραστηριότητε̋ η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για του̋ 

εγκατεστημένου̋ στην Ελλάδα οικονομικού̋ φορεί̋ αποδεικνύεται μέσω τη̋ ηλεκτρονική̋ 

πλατφόρμα̋ τη̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Εσόδων 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι: 

α) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ ων προσφορών ήταν ενήμεροι ω̋ προ̋ 

τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και 

επικουρική̋) καθώ̋ και ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋. 

 

β) κατά την ημερομηνία τη̋ ω̋ άνω σχετική̋ ειδοποίηση̋, είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ 

υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και επικουρική̋) 

καθώ̋ και ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋. 

 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλέ̋ περιπτώσει̋, χρόνου ισχύο̋ των πιστοποιητικών 

φορολογική̋ και ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ που εκδίδονται από του̋ ημεδαπού̋ φορεί̋, οι 

οικονομικοί φορεί̋ μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρω̋ πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και 

τον χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 

4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιμε̋  

μέρε̋ από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του̋, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, και αφετέρου ότι 
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εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι τη̋ επίδοση̋ τη̋ ω̋ άνω σχετική̋ 

ειδοποίηση̋. 

(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋ 

Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο̋ του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ 

προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋» 

 Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματο̋, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋, χωρί̋ να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά  την έκδοση 

του πιστοποιητικού. 

 

(6) Πρότυπο διασφάλιση̋ ποιότητα̋ κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και ISO 22000:2005 ή 

ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογή̋ σχετικό με την παροχή υπηρεσιών σίτιση̋ ή catering η 

μαζική̋ εστίαση̋. Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ και να 

έχουν διαπίστευση από τον Ε.ΣΥ.Δ. ή από άλλο επίσημο φορέα διαπίστευση̋ μέλο̋ του 

οργανισμού «Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Διαπίστευση» 

 

Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ ότι πληροί τι̋ απαιτήσει̋ που 

σχετίζονται με το απαιτούμενο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ποιότητα̋ η 

υπηρεσίε̋ αναγνώριση̋ ικανοτήτων   

 

(7) Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντο̋, απαιτείται να 

προκύπτει  από την συμπλήρωση του  αντίστοιχου πεδίου του Τ.Ε.Υ.Δ.  ότι ο υποψήφιο̋ 

Ανάδοχο̋ έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό η δημόσιο τομέα) μία̋ (1) τουλάχιστον 

σύμβαση̋ αξία̋ ίση̋ ή μεγαλύτερη̋ από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ 

χωρί̋ Φ.Π.Α., που να πραγματοποιήθηκε κατά τα τρία τελευταία έτη, ήτοι 2017, 2018 και 2019. 

 

Η ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση θα αφορά την παροχή υπηρεσιών μαζική̋ σίτιση̋ (catering). 

Συμβάσει̋ αξία̋ μικρότερη̋ του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρί̋ Φ.Π.Α.) οι οποίε̋ ωστόσο 

αθροιστικά θα καλύπτουν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρί̋ Φ.Π.Α.) θα 

απορρίπτονται. 

 

Εάν η σύμβαση αφορά σε Δημόσιου̋ φορεί̋, ω̋ στοιχείο τεκμηρίωση̋ αρκούν οι βεβαιώσει̋ 

καλή̋ εκτέλεση̋ που έχουν συνταχθεί και αρμοδίω̋ υπογραφεί από την αντίστοιχη Δημόσια Αρχή. 
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Εάν η σύμβαση αφορά Ιδιωτικού̋ Οργανισμού̋, ω̋ στοιχείο τεκμηρίωση̋ αποτελεί η δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου του Ιδιωτικού Οργανισμού με επίσημα παραστατικά πώληση̋.  

 

 (8)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν 

την υποβολή του̋, ω̋ ακολούθω̋: 

α. Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματο̋ από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώ̋ και τι̋ 

μεταβολέ̋ του. 

β. Για νομικά πρόσωπα: 

β.1) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρεία̋ (Α.Ε.) ή Εταιρεία̋ 

Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.): 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό τη̋ συμμετέχουσα̋ στο διαγωνισμό εταιρεία̋,  

β) Βεβαίωση τη̋ αρμόδια̋ κατά περίπτωση διοικητική̋ ή δικαστική̋ αρχή̋, από την οποία 

να προκύπτει η αρχική καταχώρηση τη̋ εταιρεία̋, καθώ̋ και οι τυχόν μεταβολέ̋ που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκηση̋ αυτή̋, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα 

ΦΕΚ 

β.2) Για νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπική̋ εταιρεία̋ (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.)       

α) Το συμφωνητικό σύσταση̋ τη̋ εταιρεία̋ και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώ̋ 

και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό τη̋ εταιρεία̋. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών τη̋ εταιρεία̋ από την αρμόδια αρχή. 

 

(9) Τα παραστατικά εκπροσώπηση̋  

      α. Για φυσικά πρόσωπα: 

Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό του̋, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο τη̋ 

υπογραφή̋ από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋ καθώ̋ και: 

Παραστατικά  εκπροσώπηση̋ νομικών προσώπων ω̋ ακολούθω̋: 

· Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντο̋ φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντο̋ για την έγκριση συμμετοχή̋ του στο 

διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώ̋ και του τυχόν αντικλήτου του 
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στο διαγωνισμό (εκτό̋ εάν η εξουσία προ̋ εκπροσώπηση του υπογράφοντο̋ απορρέει 

από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋).  

· Στην περίπτωση κοινοπραξία̋ προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύσταση̋ τη̋ 

κοινοπραξία̋.  

· Σε περίπτωση ένωση̋, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. Για αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή τη̋, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ ω̋ άνω αναφερόμενε̋ περιπτώσει̋, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται 

η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋- 

μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ 

φορέα̋. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικέ̋ καταστάσει̋. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από 

επικυρωμένη μετάφραση. 

 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋,  

(2) Βεβαίωση αρμόδια̋ αρχή̋ ότι ο Συνεταιρισμό̋ λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

 (10) Ένορκη δήλωση που έχει εκδοθεί έω̋ τρεί̋ μήνε̋ πριν την υποβολή του ενώπιον 

συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στι̋ ικανότητε̋ του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει την δάνεια ικανότητα του (τεχνική /οικονομική) στον 
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προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίηση̋ τη̋ 

προμήθεια̋ 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων 

(δάνεια ικανότητα), οι φορεί̋ στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή 

των δικαιολογητικών του παρόντο̋ άρθρου προ̋ απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογή̋ και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του̋ όπω̋ αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 

τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα 

τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋, οφείλει να δηλώσει τα τμήματα τη̋ σύμβαση̋ 

που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο και η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού για του̋ υπεργολάβου̋, όπω̋ αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 τη̋ 

παρούσα̋  διακήρυξη̋ και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντο̋ άρθρου, εφόσον 

το(α) τμήμα(τα) τη̋ σύμβαση̋, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχο̋ προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοι̋ εκατό (30%) τη̋ 

συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντε̋ και υποψηφίου̋, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή τη̋ διαδικασία̋. Σε περίπτωση ελέγχου των όσων 

δηλώνονται στι̋ Υπεύθυνε̋ Δηλώσει̋ του Παρατήματο̋ Β΄ τη̋ παρούση̋ το βάρο̋ τη̋ απόδειξη̋ 

με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων φέρουν οι προσφέροντε̋.  

 

Αν επέλθουν  μεταβολέ̋ στι̋ προϋποθέσει̋ τι̋ οποίε̋ οι προσφέροντε̋/υποψήφιοι είχαν δηλώσει 

ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίε̋ επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ έλαβε γνώση ο 

προσφέρων/υποψήφιο̋ μετ ά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα τη̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωση̋, οι προσφέροντε̋/υποψήφιοι οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα τη̋ 

έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.  

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ υποβάλλει εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών, 

αίτημα προ̋ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηση̋ για την παράταση τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋, το 

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολή̋ των 
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δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τι̋ αρμόδιε̋ 

αρχέ̋. (παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η 

εγγύηση συμμετοχή̋ του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεση̋ 

όπω̋ είχαν οριστεί στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋, χωρί̋ να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται. (παρ 3 άρθρου 103 Ν.4412/16) 

 

Αν ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του, 

που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεση̋ όπω̋ είχαν οριστεί στα έγγραφα τη̋ 

σύμβαση̋, χωρί̋ να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε. Αν 

κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (παρ 4 άρθρου 103 Ν.4412/16). 

 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεση̋ όπω̋ είχαν οριστεί στα έγγραφα τη̋ 

σύμβαση̋, χωρί̋ να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντο̋ που απορρίφθηκε. Αν 

κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. 

(παρ 5 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγηση̋) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16  και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη 

απόφαση̋ είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ κατά τι̋ παραγράφου̋ 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 
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Ν.4412/16  είτε κατακύρωση̋ τη̋ σύμβαση̋. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωση̋ του άρθρου 105. (παρ 6 άρθρου  

103 Ν.4412/16) 

 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ και στι̋ διατάξει̋ Ν. 4412/16. (παρ 7 

άρθρου  103 Ν.4412/16) 

 

Άρθρο 17ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή τη̋ μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση των ειδών και υπηρεσιών για ολόκληρε̋ τι̋ ποσότητε̋ ή για μεγαλύτερε̋ ή 

μικρότερε̋ ποσότητε̋ από τι̋ αναγραφόμενε̋, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του 

Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 18ο: Κατακύρωση -  Σύναψη συμφωνητικού 

Στην απόφαση κατακύρωση̋ αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίε̋ για την αναστολή τη̋ 

σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 

αμέσω̋ την απόφαση κατακύρωση̋, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ 

ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί 

οριστικά εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η απόφαση κατακύρωση̋ δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά τη̋, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋ που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 

αποτελέσματα τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και ιδίω̋, η σύναψη τη̋ σύμβαση̋ επέρχονται εφόσον 

και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξή̋: 

α) Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ ή σε περίπτωση 

άσκηση̋, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ αίτηση̋ αναστολή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ τη̋ 

Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκηση̋ αίτηση̋ αναστολή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ τη̋ Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί 

απόφαση επί τη̋ αίτηση̋, με την επιφύλαξη τη̋ χορήγηση̋ προσωρινή̋ διαταγή̋, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

β) Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώ̋ ο προσυμβατικό̋ έλεγχο̋ από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 

τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
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γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωση̋ στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίο̋ 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενεί̋ μεταβολέ̋ κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή τη̋ άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ 

κατακύρωση̋. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντά̋ του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τι̋ είκοσι (20) ημέρε̋ από την κοινοποίηση σχετική̋ 

έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋. 

 

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

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

έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται, σύμφωνα με 

την περίπτωση β’ τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 106. 

 
 

Άρθρο 19ο: Διάρκεια  ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή και πρωτοκόλλησή του συμφωνητικού μέχρι τη λήξη 

του σχολικού έτου̋ 2020-2021 με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋. 

. 

Τροποποίηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋, συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ 

χρονική̋ παράταση̋, πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του 

Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 20ο: Εγγυήσει̋ 

α) Εγγύηση συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό  

Το ύψο̋ τη̋ εγγύηση συμμετοχή̋ καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ προ Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) ήτοι 2.648,45€. 
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Στην περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχή̋ περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχή̋ πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρε̋ μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρε̋ από την επόμενη τη̋ 

διενέργεια̋ του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ 

υποβολή̋ προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη τη̋ προσφορά̋, να ζητά από 

τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη του̋, τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ και τη̋ 

εγγύηση̋ συμμετοχή̋. 

 

H  εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋ μετά:  

αα) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ ενδικοφανού̋ προσφυγή̋  ή την έκδοση 

απόφαση̋ επί ασκηθείσα̋ προσφυγή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και 

ββ) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋  ένδικων βοηθημάτων προσωρινή̋ δικαστική̋ 

Προστασία̋  ή την έκδοση απόφαση̋ επ’ αυτών, και 

Για τα προηγούμενα στάδια τη̋ κατακύρωση̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ 

συμμετέχοντε̋ στι̋ κάτωθι περιπτώσει̋ : α) λήξη̋ του χρόνου ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ και 

μη ανανέωση̋ αυτή̋ και β) απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανή̋ προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ 

ενδικοφανού̋ προσφυγή̋ ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση̋ από το 

δικαίωμα άσκηση̋ αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτω̋. 

 

β) Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ 

Τα ύψο̋ τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ 

προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα ορίζει. Η 

εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή 

όλων των όρων τη̋ σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. Ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ πρέπει να είναι μεγαλύτερο̋ από 

τον συμβατικό χρόνο παράδοση̋ των ειδών πλέον 2 μήνε̋. Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο τη̋ προμήθεια̋ μετά την οριστική παραλαβή, ποιοτική και 

ποσοτική, των προ̋ προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν ανταποκριθεί στο αίτημα του Δήμου για την αλλαγή ή επισκευή 

του είδου̋ και μέσα στα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋, θα 
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εκπίπτει στο σύνολό τη̋ η εγγυητική επιστολή καλή̋ λειτουργία̋ (ανεξάρτητα από το είδο̋ που 

παρουσίασε πρόβλημα). Το ποσό τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ καλή̋ λειτουργία̋ δεν δύναται να 

αφομοιώνεται σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου εγγύηση̋. Το ποσό διατηρείται στο σύνολό του 

μέχρι τη λήξη τη̋ εγγυητική̋. Η εγγυητική επιστολή καλή̋ λειτουργία̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο 

μετά την λήξη τη̋. 

 

Οι προαναφερόμενε̋ εγγυήσει̋ εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικέ̋ επιχειρήσει̋ κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ τη̋ παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 4364/16 (Α΄ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη τη̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη τη̋ ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίση̋, 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 παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ 

εγγύηση̋ επιστρέφονται μετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση, αλλιώ̋ η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσει̋ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τι̋ 

υποχρεώσει̋ όλων των μελών τη̋ ένωση̋ ή τη̋ κοινοπραξία̋. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώ̋ και ολογράφω̋ σε ευρώ (€). 

 

Τα γραμμάτια σύσταση̋  χρηματική̋ παρακαταθήκη̋ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 

του Π.Δ. τη̋ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεω̋ και αποδόσεω̋ 

παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ω̋ προ̋ το 

ειδικότερο ζήτημα τη̋ μη αναφορά̋ στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται τη̋ ένσταση̋ διζήσεω̋”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα 

με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στι̋ εγγυοδοτικέ̋ παρακαταθήκε̋ εκ  τη̋ φύσεω̋ δεν 

μπορεί να τεθεί τέτοιο̋ όρο̋. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με του̋ φορεί̋ που φέρονται να έχουν εκδώσει τι̋ εγγυητικέ̋ 

επιστολέ̋ προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά του̋.  

 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστική̋ και ποσοτική̋ παραλαβή̋ αναφέρονται 

παρατηρήσει̋, η επιστροφή τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
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Άρθρο 21ο: Εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται: α) οι διατάξει̋ του Ν.4412/16, β) οι όροι τη̋ 

παρούσα̋ σύμβαση̋ και γ) συμπληρωματικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋. 

 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ επιβάλλεται να τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματο̋ Α' του Ν.4412/16. 

 

Τροποποίηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και 

τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και 

τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋. 

 

Ο Ανάδοχο̋ δεν απαλλάσσεται από τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ λόγω ανάθεση̋ 

τη̋ εκτέλεση̋ τμήματο̋/τμημάτων τη̋ σύμβαση̋ σε υπεργολάβου̋. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβου̋ δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 

αναδόχου.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξή̋ προϋποθέσει̋, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται τη̋ συμβατική̋, κατά μέρο̋ που κρίνεται ω̋ ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι προ̋ παροχή υπηρεσίε̋ ή/και τα προ̋ 

προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋, αφού προηγουμένω̋ επιβλήθηκαν κυρώσει̋ ή 

εκπτώσει̋, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπέ̋ συμβατικέ̋ υποχρεώσει̋ και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικέ̋ εγγυήσει̋ κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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Άρθρο 22ο: Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ ενώπιον τη̋ Α.Ε.Π.Π. 

Διαφορέ̋ που αναφύονται από πράξει̋ ή παραλείψει̋, οι οποίε̋ εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τι̋ διατάξει̋ του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έω̋ 374) του ν. 

4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμό̋ εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον τη̋ 

Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενο̋, ο 

οποίο̋ έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ 

διακήρυξη̋, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον τη̋ ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντα̋ 

ειδικώ̋ τι̋ νομικέ̋ και πραγματικέ̋ αιτιάσει̋ που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 

360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίε̋ άσκηση̋ τη̋ προσφυγή̋ ορίζονται στι̋ διατάξει̋ του αρθ. 361 

Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά τη̋ διακήρυξη̋, η πλήρη̋ γνώση τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπω̋ αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 

39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ω̋ ημερομηνία υποβολή̋ τη̋ προσφυγή̋ θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονική̋ καταχώριση̋ αυτή̋ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση τη̋ ειδική̋ φόρμα̋ του 

Συστήματο̋ και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρή̋ αποθήκευση̋. 

Σε περιπτώσει̋ τεχνική̋ αδυναμία̋ λειτουργία̋ του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξη̋ και Υποστήριξη̋ του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Εμπορίου και 

Προστασία̋ Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομία̋, Ανάπτυξη̋ και Τουρισμού, ή σε περίπτωση 

που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Άρθρο 23ο: Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων 

Ο ανάδοχο̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋ δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγου̋ νομιμότητα̋ και 

ουσία̋ ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Επί τη̋ προσφυγή̋, 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση τη̋ επιτροπή̋ παραλαβή̋. Οι 

προσφεύγοντε̋ λαμβάνουν γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋, σώμα τη̋ οποία̋ του̋ κοινοποιείται με 

δική του̋ φροντίδα. 
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεω̋ διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλου̋ εκτό̋ από του̋ λόγου̋ που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτέ̋, ούτε εξετάζονται. Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη 

νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται τη̋ σύναψη̋ 

σύμβαση̋ κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται εγγράφω̋ στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

Άρθρο 24ο: Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση τη̋ επιτροπή̋: 

α) στην περίπτωση τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχο̋ δεν 

προσέλθει να  υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση) 

β) στην περίπτωση δημόσια̋ σύμβαση̋ προμηθειών, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο 

γ) στην περίπτωση δημόσια̋ σύμβαση̋ υπηρεσιών αα) αν δεν εκπληρώσει τι̋ συμβατικέ̋ του 

υποχρεώσει̋ ή δεν συμμορφωθεί  με τι̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ υπηρεσία̋, που είναι σύμφωνε̋ με 

τη σύμβαση ή τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.   

 

Ο ανάδοχο̋  δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε ή οι 

υπηρεσίε̋ δεν παρασχέθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση τη̋  επιτροπή̋, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προ̋ παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ 

καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινό̋ αποκλεισμό̋ του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ του 

παρόντο̋ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 25ο: Μονομερή̋ λύση τη̋ σύμβαση̋ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύμβαση̋ δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία τη̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 26ο: Παραλαβή - τρόπο̋ πληρωμή̋ - κρατήσει̋ 

Η παραλαβή των εγκατεστημένων ειδών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβή̋ του άρθρου 221 παρ.3 του ν. 4412/16, όπω̋ ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με 

το εδάφιο β΄, τη̋ παραγράφου 11 του άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπω̋ ισχύει.  

Αν η επιτροπή παραλαβή̋ κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρω̋ στου̋ όρου̋ τη̋ 

σύμβαση̋, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινή̋ παραλαβή̋, που αναφέρει τι̋ παρεκκλίσει̋ που 

διαπιστώθηκαν από του όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενε̋ παρεκκλίσει̋ 

που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των 

παραδοτέων και συνεπώ̋ αν μπορούν οι τελευταίε̋ να καλύψουν τι̋ σχετικέ̋ ανάγκε̋. 

 

Η παρακολούθηση τη̋ προμήθεια̋ και εγκατάσταση̋ των ειδών και η πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ 

των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων τη̋ Διεύθυνση̋ 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να παραδίδει και να εγκαθιστά τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των προ̋ προμήθεια ειδών 

μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 206 «Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών» 

και 207 «Κυρώσει̋ για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθεια̋» του Ν.4412/16.   

Επίση̋ υποχρεούται να τηρήσει πιστά του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, να προμηθευτεί εγκαίρω̋ τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπή̋ στι̋ 

υποχρεώσει̋ του.   

ΑΔΑ: ΨΘ6ΚΩΕΒ-ΕΙΙ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e8d73bc1901b95908b9ba14 στις 08/04/20 12:44



48 
 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματο̋ 

πληρωμή̋ εντό̋ εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή –  πρωτοκόλληση των 

τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει 

του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 τη̋ υποπαραγράφου Ζ. 

Τα έξοδα προετοιμασία̋ και μεταφορά̋ των προ̋ προμήθεια ειδών στου̋ τόπου̋ παράδοση̋, θα 

επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η 

προμήθεια. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπου που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ 

κρατήσει̋: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ 

σύμβαση̋. Επί του ποσού τη̋ κράτηση̋ 0,07% υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλου̋ χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφορά̋ 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, 

καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Η εφαρμογή τη̋ κράτηση̋ εξαρτάται από την 

έκδοση τη̋ Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ τη̋ παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/16.   

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία 

υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ 

σύμβαση̋. Επί τη̋ κράτηση̋ αυτή̋ υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 

20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματο̋. 

 

Άρθρο 27ο: Διαδικασία επίλυση̋  διαφορών 

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και  Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η 

γενικά τι̋ σχέσει̋ που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  Αττική̋ 

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
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συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ του̋. 

Άρθρο 28ο: Λοιπέ̋ διατάξει̋ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσει̋ των κάθε φύσεω̋ δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο προμηθευτή̋ δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τι̋ υποχρεώσει̋ του χωρί̋ την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  

3. Κανένα̋ από του̋ συμμετέχοντε̋ στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικέ̋ απαντήσει̋ εκ μέρου̋ του Δήμου  

Σε περίπτωση λύση̋, πτώχευση̋, ή θέση̋ σε καθεστώ̋ αναγκαστική̋ διαχείριση̋ ενό̋ εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσε̋ 

από τη Σύμβαση υποχρεώσει̋ βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον 

αυτά είναι σε θέση να τι̋ εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωση̋ ή μη των όρων 

τη̋ Σύμβαση̋ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίση̋ σε 

περίπτωση συγχώνευση̋, εξαγορά̋, μεταβίβαση̋ τη̋ επιχείρηση̋ κλπ. κάποιου εκ των μελών 

που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι τη̋ Σύμβαση̋ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. Σε περίπτωση λύση̋ ή πτώχευση̋ του Αναδόχου, όταν αυτό̋ 

αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέση̋ τη̋ περιουσία̋ αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευση̋ των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 

περίπτωση καταπίπτουν υπέρ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ οι Εγγυητικέ̋ Επιστολέ̋ Καλή̋ Εκτέλεση̋ 

που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τη̋ επαναπροκήρυξη̋ του διαγωνισμού με τροποποίηση 

ή μη των όρων και προδιαγραφών τη̋ Διακήρυξη̋, τη̋ αναβολή̋ ή τη̋ ακύρωση̋ του 

διαγωνισμού ή τη̋ υπαναχώρηση̋ τη̋ από τι̋ εν λόγω υπηρεσίε̋ σε κάθε στάδιο τη̋ διαδικασία̋, 

χωρί̋ υποχρέωση καταβολή̋ αποζημίωση̋ εξ αυτού του λόγου στου̋ Υποψηφίου̋.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – Ειδικοί όροι διαγωνισμού 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2020) 

 
 

Άρθρο 1ο: Τεχνική έκθεση-Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

 
Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋ είναι η προμήθεια έτοιμου φαγητού (πλήρε̋ μεσημβρινό γεύμα) 

για τη σίτιση τετρακοσίων εβδομήντα μαθητών (470) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου 

(Μουσικό Γυμνάσιο και Γενικό Μουσικό Λύκειο) για το σχολικό έτο̋ 2020-2021, κατά τι̋ ημέρε̋ 

που αυτό λειτουργεί και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτου̋.  

 

Η συνολική δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από την κατανομή του λογαριασμού του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητική̋ Ανασυγκρότηση̋ που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων με τίτλο: «Κεντρικοί Αυτοτελεί̋ Πόροι των Δήμων» ανέρχεται σε εκατόν σαράντα εννέα 

χιλιάδε̋ εξακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (149.637,43€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον κωδικό του προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου οικονομικών ετών 2020 

και 2021 όπω̋ αναλυτικά εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΕΤΟΣ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

2020 15.6481.0005 Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου 52.047,80 € 

2021 15.6481.0005 Σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου 97.589,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ 149.637,43 € 

 
Άρθρο 2ο: Ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋ 

 

Περιγραφή Μαθητέ̋ Ημέρε̋ 
Ενδεικτική 

Τιμή 
Μονάδα̋ (€) 

Συνολική 
Ενδεικτική 

Τιμή (€) 

Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη 
σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 
Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021 

470 161 1,75 132.422,50 € 

      
Σύνολο 132.422,50 € 

      Φ.Π.Α. 13% 17.214,93 € 

    
 Γενικό Σύνολο 149.637,43 € 

 
Κωδικό̋ CPV 15894210-6 (Σχολικά γεύματα) 
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Άρθρο 3ο: Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 

Οι κάτωθι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ αφορούν τη Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών 

Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου, αρμοδιότητα̋ του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτο̋ 2020-

2021. 

Πιο αναλυτικά, οι προδιαγραφέ̋ αυτέ̋ έχουν ω̋ εξή̋: 

 

Α. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται στην παροχή ημερήσιων συσσιτίων σε όλου̋ του̋ εγγεγραμμένου̋ 

μαθητέ̋ του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. Ο ακριβή̋ αριθμό̋ των ημερήσιων γευμάτων δηλώνεται με 

έγγραφο του Διευθυντή του Σχολείου προ̋ τον προμηθευτή κατά την έναρξη εκτέλεση̋ τη̋ 

παρούσα̋ σύμβαση̋. Οι τυχόν μεταβολέ̋ στι̋ ποσότητε̋, όταν προκύπτουν, θα γνωστοποιούνται 

εγγράφω̋ στον προμηθευτή.   

 

Β. Στην παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνεται η συσκευασία και μεταφορά του φαγητού, τα 

πιρούνια, πιάτα, τραπεζομάντιλα και χαρτοπετσέτε̋, καθώ̋ και η διανομή του̋ στου̋ μαθητέ̋ του 

σχολείου. 

 

Γ. Προτεινόμενο ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο 

        

α/α Ημέρα Κύριο πιάτο Συνοδευτικά 

1 Δευτέρα Ζυμαρικά με κιμά 
Αρτίδιο, τριμμένο τυρί, νωπή σαλάτα 

(με ελαιόλαδο), ζελέ 

2 Τρίτη 
Κοτόπουλο ή ψάρι με ρύζι (σχάρα̋ ή 

φούρνου) 
Αρτίδιο, νωπή σαάτα (με ελαιόλαδο) 

κρέμα καραμελέ 

3 Τετάρτη 
Λαδερό (αρακά̋, φασολάκια ή γεμιστά) ή 

Όσπρια (φακέ̋, ρεβίθια ή φασόλια) 
Αρτίδιοί (διπλή μερίδα), 50 γραμμάρια 

τυρί, νωπό φρούτο εποχή̋, αυγό 

4 Πέμπτη 
Μοσχάρι ή μπιφτέκια με πατάτε̋ (πουρέ ή 

φούρνου ή τηγανητέ̋) 
Αρτίδιο, νωπή σαλάτα (με ελαιόλαδο), 

κέικ 

5 Παρασκευή 
Λαδερό (αρακά̋, φασολάκια ή γεμιστά) ή 

Όσπρια (φακέ̋, ρεβίθια ή φασόλια) 
Αρτίδιο (διπλή μερίδα),  50 γραμμάρια 

τυρί, νωπό φρούτο εποχή̋, αυγό 

 

Σημείωση 
 

Όπου νωπή σαλάτα: αγγουροντομάτα, λάχανο-καρότο, μαρούλι. 

Όπου φρούτο εποχή̋: ροδάκινο, νεκταρίνι, βερίκοκο, μήλο, αχλάδι, μανταρίνι, πορτοκάλι, 

μπανάνα. 
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Το αρτίδιο και το τυρί θα είναι σε σφραγισμένη ατομική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα 

στην οποία θα φαίνεται η ημερομηνία συσκευασία̋ 

 

Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του 

Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. Η Διεύθυνση του Σχολείου 

αναρτά σε καθορισμένο και εμφανέ̋ σημείο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτιση̋ για να λάβουν 

γνώση όλοι οι μαθητέ̋ του Σχολείου. Επίση̋, ένα αντίγραφο στέλνεται στον αντίστοιχο 

Προϊστάμενο τη̋ Διεύθυνση̋ Δευτεροβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ και ένα στον Δήμο Ιλίου. 

  

Σε περίπτωση ημερήσια̋ εκδρομή̋ του σχολείου ή κάποια̋ εκδήλωση̋ την περίοδο των εορτών 

(Χριστούγεννα - Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το προγραμματισμένο ημερήσιο 

γεύμα να αντικαθίσταται από sandwich ή χάμπουργκερ ή κάποιο μπουφέ ανάλογα, πάντα σε 

συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

Η Διεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωμα τη̋ αναστολή̋ τη̋ σίτιση̋ σε ημέρε̋ αργιών, 

εορτών κ.λπ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών λόγω μειωμένου 

ωραρίου (όπω̋ σε περιόδου̋ εξετάσεων, εκδρομών κ.α.). Επιπλέον, η Διεύθυνση του σχολείου 

μπορεί να απαιτεί την περικοπή ορισμένων γευμάτων έω̋ και το ήμισυ επί του συνόλου 

ημερησίω̋, όποτε το κρίνει αναγκαίο (πχ απουσίε̋ μαθητών).  Επίση̋ δύναται να απαιτήσει 

αλλαγή του τόπου σίτιση̋ μερίδα̋ μαθητών ή όλη̋ τη̋ δύναμη̋ των μαθητών λόγω μεταστέγαση̋ 

του Σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όμω̋ σε συνεννόηση με τον προμηθευτή. 

 

 
Δ. Ποιότητα ειδών διατροφή̋ 

 

Τα τρόφιμα και γενικώ̋ οι πρώτε̋ ύλε̋ από τι̋ οποίε̋ θα παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο 

πιάτο) και τα Mε την καθημερινή παράδοση, θα γίνεται καταμέτρηση των γευμάτων από τον 

εκπρόσωπο τη̋ εταιρεία̋ και από δύο μέλη του συλλόγου διδασκόντων και θα καταθέτουν 

στον διευθυντή του σχολείου το δελτίου παραλαβή̋. 

συνοδευτικά του̋, θα είναι Α΄ ποιότητα̋ και θα πληρούν του̋ όρου̋ του κώδικα τροφίμων και 

ποτών καθώ̋ και τι̋ υγειονομικέ̋ και αστυκτηνιατρικέ̋ διατάξει̋. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει 

να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να μην περιέχουν λίπη και πρόσθετα 

συστατικά (γαλακτοματοποιητέ̋, σταθεροποιητέ̋, χρωστικέ̋, κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται σαν 

επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 
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Η Παρασκευή των γευμάτων θα είναι ημέρα̋, αποκλειόμενη̋ τη̋ μεθόδου προκατάψυξη̋ 

τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισμού και θα τυποποιείται σε επιτρεπόμενε̋ από 

τη νομοθεσία συσκευασίε̋. 

 

Σε περίπτωση που μέρο̋ των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο 

τον προμηθευτή, τότε αυτό̋ οφείλει με δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο. 

 

Το βάρο̋ τη̋ μερίδα̋ θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική Διάταξη 14/1989, 

όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Το ημερήσιο γεύμα θα στεγανοποιείται σε συσκευασίε̋ αλουμινόχαρτου (κύριο πιάτο) και θα 

συνοδεύεται από κατάλληλα μαχαιροπίρουνα πλαστικά (χωρί̋ προεξοχέ̋ και ανωμαλίε̋ κύτευσή̋ 

του̋), χαρτοπετσέτε̋ και ατομικό χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο διαστάσεων 35cm x 55cm 

μια̋ χρήσεω̋. Επίση̋, θα διανέμεται ζεστό (μεταφορά σε κατάλληλου̋ για το σκοπό αυτό 

θερμοθαλάμου̋, θερμομπόξ) και θα ομαδοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε 

τάξη. Η μεταφορά των μερίδων, με φροντίδα του προμηθευτή, θα πρέπει να πληροί όλου̋ του̋ 

νόμου̋ και κανόνε̋ προφύλαξη̋ και καθαριότητα̋. Τυχόν αλλαγέ̋ στο μενού του αναδόχου, λόγω 

έλλειψη̋ ενό̋ προϊόντο̋ στην αγορά μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση τη̋ Διεύθυνση̋ του 

σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο μενού είναι ίση̋ θρεπτική̋ αξία̋ και ποιότητα̋. Ο 

ανάδοχο̋ υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των 

μερίδων καθώ̋ και του βάρου̋ του̋.    

 

Επίση̋, θα πρέπει να τηρείται ο έγκαιρο̋ χρόνο̋ άφιξη̋ των γευμάτων στο σχολείο κάθε εργάσιμη 

ημέρα, που θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση του σχολείου. Το βάρο̋ των μερίδων των γευμάτων 

καθώ̋ και η ποιότητά του̋ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την Αγορανομική Διάταξη 7/2009 (ΦΕΚ 

1388 Β΄/13-07-2009), όπω̋ ισχύει.  

 

Απαγορεύεται η εκ μέρου̋ του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαμενή̋ 

υγραερίου σε κανένα χώρο του σχολείου.  

 

Τα ημερήσια γεύματα θα μεταφέρονται στο σχολείο, με κατάλληλο όχημα, το οποίο θα διαθέτει 

άδεια κυκλοφορία̋ από την Διεύθυνση Μεταφορών τη̋ οικεία̋ περιφέρεια̋ από την οποία θα 

προκύπτει με σαφήνεια ότι μπορεί να μεταφέρει έτοιμα φαγητά 

 

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, θα ασκείται Υγειονομικό̋ έλεγχο̋ στο χώρο που προετοιμάζονται 

και παρασκευάζονται τα γεύματα και στο σχολείο. Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και 
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σερβίρουν το φαγητό στου̋ μαθητέ̋ θα πρέπει να είναι υγιεί̋ γεγονό̋ το οποίο θα 

προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγεία θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα τη̋ 

οικεία̋ Διεύθυνση̋ Υγεία̋) και από τα οποία θα προκύπτουν ότι τα εν λόγω άτομα έχουν 

κάνει όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ εξετάσει̋ για μεταδοτικά νοσήματα και του̋ απαραίτητου̋ 

εμβολιασμού̋. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται σε κάθε επίσημο έλεγχο. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, να ζητήσει από τον 

ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλο του για λόγου̋ υγεία̋, ανάρμοστη̋ συμπεριφορά̋ ή τη μη 

τήρηση κανόνων υγιεινή̋. Σε  μια τέτοια περίπτωση, ο Δήμο̋ Ιλίου και το Μουσικό Σχολείο Ιλίου, 

δεν φέρουν καμία ευθύνη και υποχρέωση για καταβολή αποζημίωση̋ σε οποιονδήποτε.  

 

Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή έτοιμων προ̋ κατανάλωση γευμάτων πρέπει 

να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και 

υλοποιούνται σύμφωνα με τι̋ αρχέ̋ του ISO 22000:2005, ή ισοδύναμό του. Θα πρέπει να 

εφαρμόζεται ο κανονισμό̋ (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 

29η̋ Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων, όπω̋ αυτό̋ έχει τροποποιηθεί από τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1019/2008 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 17η̋ Οκτωβρίου 2008 και διορθωθεί από ΕΕ L 226 

τη̋ 25.6.2004 σ. 3 (852/2004) και έχει μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία και ισχύει. Επί πλέον, ο 

ανάδοχο̋ οφείλει όχι μόνο να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία 

αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τι̋ αρχέ̋ του ISO 22000:2005, ή ισοδύναμό του. Η 

εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήματο̋ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία τη̋ 

επιχείρηση̋ του υποψηφίου αναδόχου.  

 

Ω̋ εκ τούτου, οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  υποχρεούνται  να  διαθέτουν, με ποινή  

αποκλεισμού  σε αντίθετη  περίπτωση, πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο καθώ̋ 

και ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 

 

Ο ανάδοχο̋ προμηθευτή̋ είναι αποκλειστικό̋ υπεύθυνο̋ για βλαβερέ̋ συνέπειε̋ στην υγεία των 

μαθητών από τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη κακή ποιότητα στα 

τρόφιμα που προσφέρει.  Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού, ο ανάδοχο̋: 

 

α)  κηρύσσεται αυτομάτω̋ ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, 

β)  αναλαμβάνει την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα έξοδα νοσηλεία̋ των μαθητών 

που τυχόν  υποστούν τροφική δηλητηρίαση και 

γ)  καταπίπτει η εγγυητική του επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋. 
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Ειδικέ̋ προδιαγραφέ̋ πρώτων υλών 

Παρακάτω προτίθενται οι προδιαγραφέ̋ που πρέπει να διαθέτουν τα προ̋ προμήθεια τρόφιμα 

που θα αποτελούν τι̋ πρώτε̋ ύλε̋ για την παρασκευή του συσσιτίου των μαθητών του Μουσικού 

Σχολείου του Δήμου Ιλίου. 

 

1) ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ 

Ο κιμά̋ θα κόπτεται από κρέα̋ το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια τη̋ Κτηνιατρική̋ 

Υπηρεσία̋. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα και από εγκεκριμένα 

σφαγεία τα οποία θα διαθέτουν κωδικό αριθμό κτηνιατρική̋ έγκριση̋ (Κ.Α.Κ.Ε.). 

 

2) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%) 

Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω 

αρρώστια̋ σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα 

με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν 

διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, απαλλαγμένα αλλοιώσεων, 

κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την 

ημερομηνία σφαγή̋ και ανάλωση̋. Γενικά πρέπει να πληρούν τι̋ εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσε̋ διατάξει̋. 

 

3) ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

Το προσφερόμενο είδο̋ θα είναι ένα από τα παρακάτω είδη ψαριών κάθε φορά, στην αντίστοιχη 

ποσότητα μερίδα̋, όπω̋ προβλέπεται από τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋. 

ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ: ΠΕΡΚΑ (ΝΩΠΗ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ), ΤΟΝΟΣ (ΝΩΠΟΣ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ), 

ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ), ΤΣΙΠΟΥΡΑ ή ΛΑΒΡΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) τα δύο τελευταία είδη 

ιχθυοτροφείου. Όλα τα ψάρια θα πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μη παρουσιάζονται 

σημεία αφυδάτωση̋, αποχρωματισμού ή οσμή̋ μη κανονική̋ και γενικά να πληρούν τι̋ εκάστοτε 

περί τροφίμων ισχύουσε̋ γενικέ̋ διατάξει̋.  

 

4) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α΄ποιότητα̋, τη̋ εποχή̋, φρέσκα (ο Αρακά̋ μπορεί να είναι και 

κατεψυγμένο̋) και θα πληρούν τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Ε.Ε.. 

Απαγορεύεται η ύπαρξη ελαττωματικών φρούτων στην ποσότητα προ̋ κατανάλωση που 

μεταφέρεται στα σχολεία. 

 

5) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 
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Το προσφερόμενο είδο̋ θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητα̋, παραγόμενο από πρόβειο ή με μείγμα 

πρόβιου-γίδινου γάλακτο̋, σύμφωνα με των κώδικα Τροφίμων και Ποτών, από εγκεκριμένο 

τυροκομείο και στην συσκευασία του παραγωγού να αναγράφεται: 

α) το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, τυροκόμου ή η επωνυμία τη̋ επιχείρηση̋, 

β) η τοποθεσία του τυροκομείου 

γ) και η ημερομηνία παραγωγή̋. 

Τα τρίμματα καθώ̋ και μετουσιωμένα ή υποκατάστατα τυριού αποκλείονται.  

Το τυρί θα είναι σε σφραγισμένη ατομική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα στην οποία 

θα φαίνεται η ημερομηνία συσκευασία̋.  

 

 

6) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ 

Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι ή από άλευρο ολική̋ άλεση̋ 

μακαρονοποϊα̋ από σκληρό σίτο και νερό, χωρί̋ ζύμη, ξηραινόμενα εντό̋ ειδικών θαλάμων με 

ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρί̋ ψήσιμο. Η διαδικασία να είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ του 

άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τι̋ ισχύουσε̋ κοινοτικέ̋ και υγειονομικέ̋ 

διατάξει̋. 

 

Το ρύζι να είναι Α΄ ποιότητα̋, πρόσφατη̋ συλλογή̋ και να πληροί του̋ όρου̋ του άρθρου 121 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τι̋ ισχύουσε̋ κοινοτικέ̋ και υγειονομικέ̋ διατάξει̋.   

 

7) ΑΡΤΟΣ 

Το προσφερόμενο αρτίδιο θα παρασκευάζεται αυθημερόν από φρέσκια ζύμη παραγωγή̋ ημέρα̋ 

και τη̋ αντίστοιχη̋ σύνθεση̋ που προβλέπεται για το χωριάτικο ή σύμμεικτο άρτο, δεν θα 

προέρχεται από μερικώ̋ ψημένη και κατεψυγμένη ζύμη και δεν θα είναι διατηρημένο̋ άρτο̋ από 

κατεψυγμένη ζύμη. Το αρτίδιο πρέπει υποχρεωτικά να παρασκευάζεται και να διατίθεται στην 

κατανάλωση από τύπου̋ και κατηγορία̋ αλεύρου σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ αγορανομικέ̋ 

διατάξει̋. Το παρασκευαζόμενο αρτίδιο να είναι ολότελα απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ξένα 

σώματα, η παρουσία των οποίων κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο θα συνιστά αιτία απόρριψή̋ του.  

Το αρτίδιο θα είναι σε σφραγισμένη ατομική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα στην 

οποία θα φαίνεται η ημερομηνία συσκευασία̋.  

 

8) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Το ελαιόλαδο που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι παρθένο, ελληνική̋ παραγωγή̋ ή 

προέλευση̋ Ε.Ε., σύμφωνα με του̋ όρου̋ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με τι̋ ισχύουσε̋ 
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κοινοτικέ̋ και υγειονομικέ̋ διατάξει̋ και του̋ κανονισμού̋ του Υπουργείου Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ 

και Τροφίμων. 

 

9) ΟΣΠΡΙΑ  

Πρέπει να είναι Α΄ ποιότητα̋, πρόσφατη̋ συλλογή̋ και να πληρούν του̋ όρου̋ που αναφέρονται 

στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τι̋ ισχύουσε̋ κοινοτικέ̋ και υγειονομικέ̋ 

διατάξει̋. 

 

10) ΚΕΙΚ 

 

Θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τι̋ εκάστοτε Αγορανομικέ̋ και 

Υγειονομικέ̋ διατάξει̋. 

 

Δ. Δήλωση τη̋ επιχείρηση̋ κατασκευή̋ του τελικού προϊόντο̋ 

Πριν και μετά τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋, δεν επιτρέπεται η αλλαγή τη̋ επιχειρηματική̋ μονάδα̋ 

κατασκευή̋ του προσφερόμενου προϊόντο̋ που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την 

οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋ μπορεί να εγκριθεί η 

ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρα̋ βία̋ ή διακοπή̋ λειτουργία̋ του δηλωθέντο̋ εργοστασίου 

για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή 

μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του 

αρμόδιου αποφασίζοντο̋ οργάνου, μετά από γνώση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

 

Άρθρο 4ο: Χρόνοι και τόποι παράδοση̋ 

Ο προμηθευτή̋ θα παραδίδει τα φαγητά, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα συσσιτίου, στην 

τραπεζαρία του Μουσικού Σχολείου Ιλίου (Σύμη̋ 5), καθημερινά κατά τι̋ ημέρε̋ λειτουργία̋ του 

σχολείου σε ώρα που θα καθοριστεί ύστερα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Σχολείου. 

 

Η προ̋ εκτέλεση προμήθεια θα πραγματοποιείται από την έναρξη έω̋ το τέλο̋ του σχολικού 

έτου̋ 2020-2021 με δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τι̋ 

σχετικέ̋ υποδείξει̋ του Διευθυντή του σχολείου, ώστε να καλύπτονται πλήρω̋ οι ανάγκε̋ των 

μαθητών του σχολείου. 

 
Άρθρο 5ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή των έτοιμων γευμάτων 

Οι παραδόσει̋ των έτοιμων γευμάτων θα πραγματοποιούνται τι̋ ημέρε̋ μαθημάτων σε όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτου̋ 2020-2021. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή 

παραλαβή̋, η οποία θα ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου και θα διενεργεί ποιοτικό και 
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ποσοτικό μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσει κατόπιν οριστικό πρωτόκολλο παραλαβή̋ με τα 

αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Σε περίπτωση απόρριψη̋ του υλικού, θα αναφέρει του̋ λόγου̋ 

τη̋ απόρριψη̋ και θα το κοινοποιεί άμεσα στον Δήμο Ιλίου. Στα πρωτόκολλα παραλαβή̋ θα 

αναγράφεται η ημερομηνία, το είδο̋, η ποσότητα και τα αποτελέσματα τη̋ μακροσκοπική̋ 

εξέταση̋ και θα υπογράφονται από την επιτροπή παραλαβή̋ και τον προμηθευτή ή τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

 

Ο προμηθευτή̋ μπορεί να σημειώνει τι̋ τυχόν παρατηρήσει̋ του στο πρωτόκολλο παραλαβή̋. 

Εάν αρνηθεί να το υπογράψει, η επιτροπή παραλαβή̋ υποχρεούται να το σημειώσει. Τα 

πρωτόκολλα παραλαβή̋ θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον προμηθευτή και αντίγραφό του̋ θα 

επισυνάπτεται κάθε μήνα στη βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου. 

 

Οι παραδόσει̋ των έτοιμων γευμάτων θα πραγματοποιούνται καθ όλο το διάστημα από την έναρξη 

ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ έω̋ τη λήξη του σχολικού έτου̋ εκτό̋ εορτών και λοιπών αργιών και 

εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 170 ημέρε̋. 

 

Ο ακριβή̋ αριθμό̋ των ημερήσιων γευμάτων θα δηλώνεται με έγγραφο του Διευθυντή του 

Σχολείου προ̋ τον προμηθευτή κατά την έναρξη εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋. Οι τυχόν 

μεταβολέ̋ στι̋ ποσότητε̋, ή τροποποιήσει̋ στι̋ παραδόσει̋ όταν προκύπτουν, θα είναι πάντα σε 

συνεννόηση με τον προμηθευτή και θα του γνωστοποιούνται εγγράφω̋.   

 

Τα έξοδα προετοιμασία̋ των προ̋ παροχή προμηθειών στου̋ τόπου̋ παράδοση̋ θα επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματο̋ πληρωμή̋ 

εντό̋ εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον 

προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 

5, 6 και 7 τη̋ υποπαραγράφου Ζ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2020) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότη̋……………………………. , Ημερομηνία έκδοση̋: …………………………….. 

Προ̋: ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 
Κάλχου 48-50 
131 22 ΙΛΙΟΝ 
 
Εγγύηση μα̋ υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. Έχουμε την τιμή να 
σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ μέχρι του ποσού των ευρώ  
………………………… 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 ένωση̋ ή κοινοπραξία̋:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
ατομικά και για κάθε μία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ του̋, εκ 

τη̋ ιδιότητά̋ του̋ ω̋ μελών τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋, για τη συμμετοχή του/τη̋/του̋ σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη̋ ..................................................... του Δήμου 

Ιλίου, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση τη̋ σύμβαση̋: «Σίτιση μαθητών Μουσικού 

Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021», για το/α τμήμα/τα ............... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τι̋ από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσε̋ 
υποχρεώσει̋ του/τη̋ (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύο̋ τη̋. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από 
μέρου̋ μα̋ αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ 
απαίτηση̋ σα̋ μέσα σε ....................ημέρε̋ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...  

Η παρούσα ισχύει μέχρι̋ ότου αυτή μα̋ επιστραφεί ή μέχρι̋ ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σα̋ 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μα̋ απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσία̋ μα̋. Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλο̋ χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ τη̋ εγγύηση̋ ύστερα από έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋ σα̋, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα 
με το άρθρο ... τη̋ Διακήρυξη̋, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σα̋ θα μα̋ υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
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συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότη̋ (Πλήρη̋ επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματο̋ …………………………….  

Ημερομηνία έκδοση̋    …………………………….. 

Προ̋: ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

Εγγύηση μα̋ υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 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 ένωση̋ ή κοινοπραξία̋:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη τη̋ ένωση̋ / κοινοπραξία̋) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ του̋, εκ 
τη̋ ιδιότητά̋ του̋ ω̋ μελών τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋, 

για την καλή εκτέλεση τη̋ υπ αριθ ..... σύμβαση̋ «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, 

σχολικού έτου̋ 2020-2021», για το/α τμήμα/τα ........................, σύμφωνα με την (αριθμό/ 

ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από 
μέρου̋ μα̋ αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ 
απαίτηση̋ σα̋ μέσα σε ....….    ημέρε̋ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον έω̋ τρει̋ μήνε̋ μετά το συμβατικό χρόνο παράδοση̋ ή μέχρι̋ 
ότου αυτή μα̋ επιστραφεί ή μέχρι̋ ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σα̋ ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μα̋ απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσία̋ μα̋.  

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλο̋ χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – Σχέδιο συμφωνητικού 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2020) 

«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021» 

Ο  Δήμο̋ Ιλίου  με Α.Φ.Μ. …………………….. και Δ.Ο.Υ, Αγίων Αναργύρων, και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο 

(πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με 

δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδό̋, αριθμό̋), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ 

..............., με Α.Φ.Μ. .................... και Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την 

κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξή̋ 

«ανάδοχο̋/προμηθευτή̋», σύμφωνα με το Καταστατικό τη̋ εταιρεία̋ και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021» 

για το/τα τμήμα/τα …………………. (Διακήρυξη ………), και στην τιμή τη̋ οικονομική̋ του 

προσφορά̋ ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 

την σύμβαση αυτή με του̋ ακόλουθου̋ ορού̋: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ είναι η «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, 

σχολικού έτου̋ 2020-2021» σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί          (συμπληρώνεται 

βάσει τη̋ προσφορά̋ του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

α) Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ κατατέθηκε η με αριθμό ........... εγγυητική επιστολή καλή̋ 

εκτέλεση̋ ποσού .......... 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει σε περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋ 

αυτή ειδικότερα ορίζει και σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται στο σύνολό τη̋ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 
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Εάν στο πρωτόκολλο οριστική̋ ποιοτική̋ και ποσοτική̋ παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ω̋ άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνο̋ παράδοση̋ ορίζεται σε ένα έτο̋ από την πρωτοκόλληση του συμφωνητικού με 

δυνατότητα χρονική̋ παράταση̋.  Η παράδοση των υλικών τη̋ παρούσα̋ προμήθεια̋ θα γίνεται 

τμηματικά μέχρι τη λήξη τη̋ σύμβαση̋.   

 
Ο προμηθευτή̋ θα παραδίδει τα φαγητά, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα συσσιτίου, στην 

τραπεζαρία του Μουσικού Σχολείου Ιλίου (Σύμη̋ 5), καθημερινά κατά τι̋ ημέρε̋ λειτουργία̋ του 

σχολείου σε ώρα που θα καθοριστεί ύστερα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Σχολείου. 

 

Η προ̋ εκτέλεση προμήθεια θα πραγματοποιείται από την έναρξη έω̋ το τέλο̋ του σχολικού 

έτου̋ 2020-2021 σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τι̋ σχετικέ̋ υποδείξει̋ του Διευθυντή του 

σχολείου, ώστε να καλύπτονται πλήρω̋ οι ανάγκε̋ των μαθητών του σχολείου. 

 

Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να τηρήσει πιστά του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, να προμηθευτεί εγκαίρω̋ 

τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπή̋ στι̋ 

υποχρεώσει̋ του.  

        

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματο̋ 

πληρωμή̋ εντό̋ εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή –  πρωτοκόλληση των 

τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, βάσει 

του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 τη̋ υποπαραγράφου Ζ. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπου που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ 

κρατήσει̋: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ 
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σύμβαση̋. Επί του ποσού τη̋ κράτηση̋ 0,07% υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλου̋ χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφορά̋ 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, 

καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Η εφαρμογή τη̋ κράτηση̋ εξαρτάται από την 

έκδοση τη̋ Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ τη̋ παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/16.   

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ τη̋ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία 

υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ 

σύμβαση̋. Επί τη̋ κράτηση̋ αυτή̋ υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 

20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματο̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Οι παραδόσει̋ των έτοιμων γευμάτων θα πραγματοποιούνται τι̋ ημέρε̋ μαθημάτων σε όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτου̋ 2020-2021. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή 

παραλαβή̋, η οποία θα ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου και θα διενεργεί ποιοτικό και 

ποσοτικό μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσει κατόπιν οριστικό πρωτόκολλο παραλαβή̋ με τα 

αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Σε περίπτωση απόρριψη̋ του υλικού, θα αναφέρει του̋ λόγου̋ 

τη̋ απόρριψη̋ και θα το κοινοποιεί άμεσα στον Δήμο Ιλίου. Στα πρωτόκολλα παραλαβή̋ θα 

αναγράφεται η ημερομηνία, το είδο̋, η ποσότητα και τα αποτελέσματα τη̋ μακροσκοπική̋ 

εξέταση̋ και θα υπογράφονται από την επιτροπή παραλαβή̋ και τον προμηθευτή ή τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

 

Ο προμηθευτή̋ μπορεί να σημειώνει τι̋ τυχόν παρατηρήσει̋ του στο πρωτόκολλο παραλαβή̋. 

Εάν αρνηθεί να το υπογράψει, η επιτροπή παραλαβή̋ υποχρεούται να το σημειώσει. Τα 

πρωτόκολλα παραλαβή̋ θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον προμηθευτή και αντίγραφό του̋ θα 

επισυνάπτεται κάθε μήνα στη βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου. 

 

Οι παραδόσει̋ των έτοιμων γευμάτων θα πραγματοποιούνται καθ όλο το διάστημα από την έναρξη 

ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ έω̋ τη λήξη του σχολικού έτου̋ εκτό̋ εορτών και λοιπών αργιών. 

 

Ο ακριβή̋ αριθμό̋ των ημερήσιων γευμάτων θα δηλώνεται με έγγραφο του Διευθυντή του 

Σχολείου προ̋ τον προμηθευτή κατά την έναρξη εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋. Οι τυχόν 
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μεταβολέ̋ στι̋ ποσότητε̋, ή τροποποιήσει̋ στι̋ παραδόσει̋ όταν προκύπτουν, θα είναι πάντα σε 

συνεννόηση με τον προμηθευτή και θα του γνωστοποιούνται εγγράφω̋.   

 

Τα έξοδα προετοιμασία̋ των προ̋ παροχή προμηθειών στου̋ τόπου̋ παράδοση̋ θα επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται κατά τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ να ακολουθεί πιστά τι̋ οδηγίε̋ και τι̋ 

υποδείξει̋ των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. 

2. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Ιλίου οποιεσδήποτε αναφορέ̋ και πληροφορίε̋ 

του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

3. Ο Ανάδοχο̋ ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτω̋ οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώ̋ και για τι̋ τυχόν 

παρεπόμενε̋ υποχρεώσει̋. 

4. Ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχο̋ ορίζει ω̋ 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία 

με τον εκπρόσωπο τη̋ Αρμόδια̋ Υπηρεσία̋ για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

6. Ο Ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ να τηρεί όλου̋ του̋ όρου̋ τη̋ με αριθμ. πρωτ.           

…………..Διακήρυξη̋ και των Παραρτημάτων αυτή̋.  

7. Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από 

τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νομοθεσία̋, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματο̋ Α' του Ν.4412/16.  

8. Τα ημερήσια γεύματα θα μεταφέρονται στο σχολείο, με κατάλληλο όχημα, το οποίο θα διαθέτει 

άδεια κυκλοφορία̋ από την Διεύθυνση Μεταφορών τη̋ οικεία̋ περιφέρεια̋ από την οποία θα 

προκύπτει με σαφήνεια ότι μπορεί να μεταφέρει έτοιμα φαγητά 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχο̋ δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρο̋ αυτή̋ χωρί̋ την 

έγγραφη συναίνεση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 
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Εάν ο Ανάδοχο̋ προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρί̋ την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 

τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η τελευταία δικαιούται, χωρί̋ προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίω̋ τι̋ κυρώσει̋ για αθέτηση τη̋ Σύμβαση̋.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋, συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ 

χρονική̋ παράταση̋, πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του 

Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύμβαση̋ δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία τη̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Η ισχύ̋ τη̋ συμβάσεω̋ ορίζεται από την υπογραφή και πρωτοκόλληση του σχετικού 

συμφωνητικού έω̋ και το τέλο̋ του σχολικού έτου̋ 2020-2021 με δυνατότητα χρονική̋ 

παράταση̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στην περίπτωση τη̋ παραγράφου 5 του 

άρθρου 105 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
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οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προ̋ παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινό̋ αποκλεισμό̋ του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τι̋ σχέσει̋ που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττική̋ 

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ του̋. Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού 

διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από του̋ συμβαλλόμενου̋ σε δύο όμοια πρωτότυπα, 

από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, το δε 

άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 

 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – Έντυπο οικονομική̋ προσφορά̋ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2020) 

 
 

Περιγραφή Μαθητέ̋ Ημέρε̋ 
Ενδεικτική 

Τιμή 
Μονάδα̋ (€) 

Συνολική 
Ενδεικτική 

Τιμή (€) 

Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη 
σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 
Ιλίου για το σχολικό έτο̋ 2020-2021 

470 161 
  

    
Σύνολο 

 

    Φ.Π.Α. 13% 
 

    
Γενικό Σύνολο 

 

     
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρω̋ και ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του 

παρόντο̋ διαγωνισμού 

     

   

…………, ……………./………./2020 

     

     

   

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ - TEΥΔ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό ….…/2020) 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρο̋ Ι: Πληροφορίε̋ σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη 

διαδικασία ανάθεση̋ 
 

 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευση̋ σε εθνικό επίπεδο, με τι̋ οποίε̋ είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋: 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
- Κωδικό̋  Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6123 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικό̋: Κάλχου 48-50, Ίλιον, 13123  
- Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋: Ε. Γεράση̋ 
- Τηλέφωνο: 213 20 30 041 
- Ηλ. ταχυδρομείο: egerasis@ilion.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ilion.gr 

Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ 
- Τίτλο̋ ή σύντομη περιγραφή τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτου̋ 2020-2021 
- CPV: 15894210-6 

- Κωδικό̋ στο ΚΗΜΔΗΣ:  
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειε̋, ή υπηρεσίε̋ : Προμήθεια/Υπηρεσία  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξη̋ σχετικών τμημάτων : Όχι 
- Αριθμό̋ αναφορά̋ που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Π38/2020 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρο̋ II: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώριση̋: 
Απάντηση: 

Πλήρη̋ Επωνυμία: [   ] 

Αριθμό̋ φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάσταση̋ του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίηση̋, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιο̋ ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικέ̋ πληροφορίε̋: Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Τρόπο̋ συμμετοχή̋: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ 
από κοινού με άλλου̋; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από του̋ άλλου̋ 
εμπλεκόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋. 
 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλή̋, υπεύθυνο̋ για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε του̋ άλλου̋ οικονομικού̋ 
φορεί̋ που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία τη̋ 
συμμετέχουσα̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ 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 του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ 
διαδικασία̋ ανάθεση̋ δημόσια̋ σύμβαση̋: 
 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννηση̋ εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τι̋ μορφέ̋ 
τη̋, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη στήριξη στι̋ ικανότητε̋ άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ 
ικανότητε̋ άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογή̋ που καθορίζονται στο μέρο̋ IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνε̋ που 
καθορίζονται στο μέρο̋ V κατωτέρω;  

 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τι̋ 
ενότητε̋ Α και Β του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ, για κάθε ένα από του̋ 
σχετικού̋ φορεί̋, δεόντω̋ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από του̋ νομίμου̋ εκπροσώπου̋ 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίση̋ το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικέ̋ 
υπηρεσίε̋, είτε ανήκουν απευθεία̋ στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίω̋ οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο τη̋ ποιότητα̋ και, όταν πρόκειται για δημόσιε̋ συμβάσει̋ έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικό̋ φορέα̋ για 
την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.  
Εφόσον είναι σχετικέ̋ για την ειδική ικανότητα ή ικανότητε̋ στι̋ οποίε̋ στηρίζεται ο οικονομικό̋ 
φορέα̋, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋. 
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Δ: Πληροφορίε̋ σχετικά με υπεργολάβου̋ στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικό̋ φορέα̋  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ απαιτούνται 
ρητώ̋ από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρο̋ τη̋ 
σύμβαση̋ σε τρίτου̋ υπό μορφή 
υπεργολαβία̋; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό τη̋ σύμβαση̋ που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ ζητούν ρητώ̋ αυτέ̋ τι̋ πληροφορίε̋ (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋ τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τι̋ ενότητε̋ Α 

και Β του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρο̋ III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋ 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ 
τρομοκρατία̋· 

6. παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
ει̋ βάρο̋ του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλο̋ 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από του̋ 
λόγου̋ 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 απευθεία̋ περίοδο̋ αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, 
επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 
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Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ημερομηνία τη̋ καταδικαστική̋ απόφαση̋ 
προσδιορίζοντα̋ ποιο από τα σημεία 1 έω̋ 6 
αφορά και τον λόγο ή του̋ λόγου̋ τη̋ καταδίκη̋, 
β) Προσδιορίστε ποιο̋ έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθεία̋ στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγο̋(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, 
επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 
 

Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, ο 
οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 
ασφάλιση̋: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει 
όλε̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνική̋ ασφάλιση̋, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένο̋; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτο̋ μέλο̋ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πω̋ διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστική̋ ή διοικητική̋ 
απόφαση̋; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκη̋ ή 
έκδοση̋ απόφαση̋ 
- Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, 
εφόσον ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, τη 
διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει 
τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ 
του̋ φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ 
ασφάλιση̋ που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή του̋ ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερεί̋ 
πληροφορίε̋ 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερεί̋ 
πληροφορίε̋ 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα και επιβολή̋ προστίμων 

Πληροφορίε̋ σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στου̋ 
τομεί̋ του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικό̋ φορέα̋ 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 οικονομικό̋ φορέα̋ σε 
οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ 
καταστάσει̋ : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανση̋, 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 εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ 
ωστόσο ο οικονομικό̋ φορέα̋, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενη̋ 
υπόψη τη̋ εφαρμοστέα̋ εθνική̋ 
νομοθεσία̋ και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχιση τη̋ επιχειρηματική̋ του 
λειτουργία̋ υπό αυτέ̋ τι̋ περιστάσει̋  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 
πληροφορίε̋: 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 
μέτρα αυτοκάθαρση̋;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 
συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 
πληροφορίε̋: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 
μέτρα αυτοκάθαρση̋;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικό̋ φορέα̋ την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουση̋ συμφερόντων, λόγω 
τη̋ συμμετοχή̋ του στη διαδικασία 
ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 
πληροφορίε̋: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικό̋ φορέα̋ ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλέ̋ στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία τη̋ 
διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 
πληροφορίε̋: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ 
στο πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ 
σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋ 
σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋ 
προηγούμενη̋ σύμβαση̋ , αποζημιώσει̋ ή 
άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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πληροφορίε̋: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 
μέτρα αυτοκάθαρση̋;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικό̋ φορέα̋ να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογή̋, 
β) δεν έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ 
αυτέ̋, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρί̋ 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ 
αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεση̋ ή να παράσχει εξ 
αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ 
τι̋ αποφάσει̋ που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋ 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή̋, ο οικονομικό̋ φορέα̋ δηλώνει ότι:  

 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να  παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογή̋ έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι 
εγγεγραμμένο̋ στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτο̋ μέλο̋ 
εγκατάστασή̋; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογή̋ έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στη 
διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιε̋ συμβάσει̋ 
προμηθειών και δημόσιε̋ συμβάσει̋ 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια τη̋ περιόδου αναφορά̋, 
ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει προβεί στι̋ 
ακόλουθε̋ παραδόσει̋ αγαθών του 
είδου̋ που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τι̋ ακόλουθε̋ κυριότερε̋ 
υπηρεσίε̋ του είδου̋ που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τι̋ ημερομηνίε̋ και 
του̋ παραλήπτε̋ δημόσιου̋ ή ιδιωτικού̋: 

Αριθμό̋ ετών (η περίοδο̋ αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ 
σύμβαση̋ που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά 
ημερομ
ηνίε̋ 

παραλήπ
τε̋ 
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Δ: Συστήματα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλιση̋ ποιότητα̋ έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. 

Συστήματα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικό̋ φορέα̋ να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητου̋ οργανισμού̋ 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋,  
Εάν όχι, εξηγήστε του̋ λόγου̋ και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλιση̋ ποιότητα̋: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 
έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρο̋ VI: Τελικέ̋ δηλώσει̋ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ 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 υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματο̋ και χωρί̋ 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτό̋ εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθεία̋ με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται 
δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχουν ήδη στην κατοχή του̋ τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋ δίδω επισήμω̋ τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμό̋ τη̋ 
αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του αναθέτοντα φορέα, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋ Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τι̋ οποίε̋ έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρο̋/ενότητα/σημείο] του παρόντο̋ 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ για του̋ σκοπού̋ τ... [προσδιορισμό̋ τη̋ 
διαδικασία̋ προμήθεια̋: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμό̋ αναφορά̋)]. 
 

Ημερομηνία, τόπο̋, υπογραφή(-έ̋): [……]    

 
 
 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                       Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,             

Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ., 

                                                                                                             Ρήγα̋ Π. 
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