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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELOS LAMPAKIS
Ημερομηνία: 2019.04.04 14:33:52 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Πληρ. : Ράξενα Μαριάνθη, Μόκαλη Αθανασία
Τηλ.: 2551064296 ,2551064165
Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξανδρούπολη, 02/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 9601

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»
συνολικής δαπάνης 1.586.366,99 € άνευ ΦΠΑ
(1.851.951,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

19PROC004735968 2019-04-04
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λεωφόρος Δημοκρατίας 306

Πόλη

Αλεξανδρούπολη

Ταχυδρομικός Κωδικός

68132

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR111

Τηλέφωνο

2551064296, 2551064165

Φαξ

2551064125

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

raxenam@alexpolis.gr, mokali@alexpolis.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

κα Ραξένα Μαριάνθη, κα Μόκαλη Αθανασία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.alexpolis.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και
συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (ΟΤΑ Α')
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι O.T.A.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από την ιστοσελίδα του
Δήμου Αλεξ/πολης www.alexpolis.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθ.
έργου 2018ΣΕ09380051). Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε0938. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.
15.6699.012 και 15.6699.013 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019-2020.

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 και Νο2 της Πράξης : «¨ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2018-2019¨ Κ.Σ. ΕΒΡΟΥ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.
πρωτ. 864 του ΕΙΕΑΔ (: Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5029452. Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους [ΤΕΒΑ]).

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα
πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο
Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
o
-

Τρόφιμα:
Γαλακτοκομικά
Αλλαντικά, Κρέατα
Πουλερικά
Έλαια
Οπωρολαχανικά και
Διάφορα Τρόφιμα (είδη παντοπωλείου)

o Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής:
- Είδη Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής
- Βρεφικά Είδη

Ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.586.366,99€
χωρίς ΦΠΑ (1.851.951,32€ με ΦΠΑ), από τα οποία:
• 1.381.115,28€ χωρίς ΦΠΑ (1.597.439,19€ με Φ.Π.Α.) αφορούν την προμήθεια τροφίμων του
προγράμματος (Τμήμα Α – Ομάδες 1 έως 5) και
• 205.251,71€ χωρίς ΦΠΑ (254.511,13€ με Φ.Π.Α.) αφορούν την προμήθεια ειδών βασικής υλικής
συνδρομής του προγράμματος (Τμήμα Β – Ομάδες 6 έως 7).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΚΩΔ. CPV

1.

15112000-6 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

2.

15111200-1 ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ

3.

15411110-6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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4.

15411100-3 ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

5.

03212100-1 ΠΑΤΑΤΕΣ

6.

03221410-3 ΛΑΧΑΝΟ

7.

03222321-9 ΜΗΛΟ

8.

15541000-2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΥΡΙ

9.

15544000-3 ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ

10.

15131200-7 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ, ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ

11.

15511600-9 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

12.

15511700-0 ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

13.

15884000-8 ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

14.

15431100-9 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

15.

03212211-2 ΦΑΚΕΣ

16.

03212212-9 ΡΕΒΙΘΙΑ

17.

15612100-2 ΣΙΤΑΛΕΥΡΟ

18.

15831000-2 ΖΑΧΑΡΗ

19.

03142100-9 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΛΙ

20.

15851100-9 ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

21.

15331425-2 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

22.

15612220-9 ΡΙΖΑΛΕΥΡΟ

23.

15811100-7 ΨΩΜΙ

24.

15613100-9 ΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΒΡΩΜΗΣ

25.

15821200-1 ΓΛΥΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ

26.

03211300-6 ΡΥΖΙ

27.

39831300-9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

28.

39832000-3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ

29.

39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

30.

33711610-6 ΣΑΜΠΟΥΑΝ

31.

33711900-6 ΣΑΠΟΥΝΙ

32.

33711720-0 ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΑ

33.

33771200-7 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
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34.

33750000-2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο (2) Τμήματα:

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας. Ο προσφέρων θα πρέπει να
κάνει προσφορά για όλες τις ομάδες του τμήματος και για όλα τα είδη της ομάδας.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2).
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781
Β΄/23.05.2017).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του
συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31/3/2020. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού
αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδονται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1:ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ

400.941,45

453.063,84

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΛΑΙΑ

237.701,24

275.467,24

ΟΜΑΔΑ 3: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

69.557,35

82.566,31

ΟΜΑΔΑ 4: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

289.084,32

328.915,82

ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

383.830,92

457.425,98

1.381.115,28

1.597.439,19

184.067,60

228.243,83

ΟΜΑΔΑ 7: ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

21.184,11

26.268,30

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

205.251,71

254.512,13

1.586.366,99

1.851.951,32

ΑΡΙΘΜΟΣ / ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α
ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν, και ιδίως:
-

του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα
Κλεισθένης 1)»

-

του ν 4497/17 (Α΄171) «Τροποποιήσεις του ν.4412/2016 (Α΄147) άρθρο 107

-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

-

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

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

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

-

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

-

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

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,

-

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

-

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

-

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες

-

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α'), "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (άρθρο 209),
όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007,
τ. Α') "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".

-

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

-

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

-

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

-

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

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

-

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον Συμπληρωματικό
αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13.3.2014,

-

της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,

-

της υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄770/30.04.2015) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», όπως ισχύει,

-

της υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.54796/531/21.11.2017 (ΦΕΚ Β΄4233/04.12.2017) «Κατανομή προϋπολογισμού
για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ)»,

-

των αποφάσεων: (α) της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 472/2018, με την οποία ορίσθηκαν η επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών καθώς και η επιτροπή ενστάσεων των
εν λόγω διαγωνισμών και (β) του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 699/2018, με την οποία ορίσθηκαν η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
υπηρεσιών – εργασιών και η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών και ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργων.

-

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου μας που εγκρίθηκε με την υπ.αριθ. 5750 /2019
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

-

της υπ'αριθμ. 53/2018 μελέτης του Δήμου Αλεξ/πολης καθώς και τους όρους του διαγωνισμού.

-

του Πρωτογενούς Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 19REQ004533615 /27-02-2019

-

του Εγκεκριμένου Αιτήματος με ΑΔΑΜ: 19REQ004555694/04-03-2019

-

της υπ'αριθμ. 472 /2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΙ8ΞΩΨΟ-4ΦΑ
Κ.Α. 15.6699.012 και 15.6699.013 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
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-

της υπ'αριθμ . 37/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών
Προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης με ΑΔΑ: 60ΥΨΩΨΟ-ΓΓΞ

-

του υπ’ αριθ. 1394/22-11-2018
εγγράφου της Διαχειριστικής Αρχής, όπου διατυπώνεται η σύμφωνη
γνώμη της επί των όρων της παρούσας διακήρυξης,
-την υπ’ αριθμ. 472/2019 Απόφαση του Δημάρχου Αλεξ/πολης περί έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης
πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΙ8ΞΩΨΟ-4ΦΑ, ΑΔΑΜ: 19REQ004555694/04-03-2019)

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
15.00μ.μ..
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016, και ειδικότερα, στο Άρθρο 27
παρ. 4.
Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών, θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 13.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00πμ.

1.6

Δημοσιότητα

Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02 /04/2019 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 71243
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον τοπικό Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το αρ. 5 παρ.1 περίπτωση α)1 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
(:ΕΚΠΟΤΑ). (Για την ανοιχτή και την κλειστή διαδικασία η υποχρέωση δημοσίευσης στον τοπικό τύπο
διατηρείται έως 1-1-2021 (συνδυασμός των άρθρων 377 παρ.1 περίπτ.82 εδ.γ’ και 379 παρ.12 του
ν.4412/2016.)
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.alexpolis.gr
H προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημαρχιακού καταστήματος.
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων και τυχόν επαναλήψεων αυτού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο /
αναδόχους, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν.
3801/2009.
Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την
Αναθέτουσα Αρχή.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ.2019/S 067-156607 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. η υπ'αριθμ. 53/2018 μελέτη προμήθειας του Δήμου Αλεξ/πολης: Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές
Προδιαγραφές
5. ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
6. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του
Συστήματος κατά περίπτωση, με:
 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία»
 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού
 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους:
 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
 «Οικονομική Προσφορά»
 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»
Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις
της Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ
οικονομικών φορέων και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του Συστήματος.
Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις
αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών,
αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος.
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Επίσης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και εφόσον η
αδυναμία αυτή πιστοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γ.Γ. Εμπορίου
& Προστασίας του Καταναλωτή, η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, λαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση του ελαχίστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών,
κυρίως με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και με σχετική
δημοσίευσή της, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η τεχνική
δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
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αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) - βλ. άρθρο 15 Ν. 4541/2018 - που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 72 παρ.
4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017), θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών στο παράρτημα Ι V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Υποχρεούνται όμως,
να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16).
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4
Ν.4412/16). Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο.
Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με
την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους
3. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
i) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
ii) να πληρούν το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της διακήρυξης,
iii) να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις
της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν,
σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την
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αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016).
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας
ανέρχεται ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της/των προσφερόμενης/ων
ομάδας/ων (χωρίς Φ.Π.Α.). Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της απαιτούμενης εγγυητικής ανά τμήμα,
αντιστοιχεί στα ποσά που αναφέρονται παρακάτω:
ΤΜΗΜΑ Α‘: Για τα Τρόφιμα

27.622,31€

ΤΜΗΜΑ Β’: Για τα Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 4.105,03€
Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε
γίνεται δεκτή.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγυητική επιστολή θα είναι σύμφωνη με το παράρτημα IV.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ'
αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, με τους όρους του αρ. 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
107 περ. 6 του ν. 4497/2017, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό
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ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Σημείωση: Λόγω της προαναφερθείσας νομοθετικής μεταβολής του αρ. 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, Στις
συμβάσεις άνω των ορίων η οποιαδήποτε αναφορά στο ΕΕΕΣ σε «τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση»
νοείται ως αναφορά σε «αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση», η δε σχετική δήλωση του οικονομικού
φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η ως άνω υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
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αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 9
του ν. 4497/2017).
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
Β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους και
2.2.3.3 Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του
ν. 4488/2017.)
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
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φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος
(άρθρο 73 παρ. 10 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017).
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6.Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7.Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8.Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
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ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας,
δηλαδή σε εμπορία ή κατασκευή του προσφερόμενου είδους .
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών. Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι
εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του,
εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε
αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα
τρία (3) τελευταία έτη (ανάλογα με την/τις ομάδες συμμετοχής):

ΑΡΙΘΜΟΣ / ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1.381.115,28

2.071.672,92

205.251,71

307.877,57

1.586.366,99

2.379.550,49

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό
ανάθεσης σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
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συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατόν να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.4 και 2.2.3.5.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

19PROC004735968 2019-04-04
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με
την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει
να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Ειδικά για τους Έλληνες πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους
στην Ελλάδα το ως άνω πιστοποιητικό της παρ. 2.2.3.2 θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους
όσον αφορά στην καταβολή κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.
Σημείωση:
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Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που
διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι ασφαλισμένοι
ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα
από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/
Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΕΞ 184471-2018/10001/31.05.2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 25.05.2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ
(sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με
τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού. Για την περίπτωση συμμετοχής οικονομικών φορέων στην
παρούσα διαδικασία που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσας. Η
απόδειξη του ανωτέρω λόγου αντικαθίσταται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2 του ν.
4412/2016 ένορκη βεβαίωση.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους.
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό
των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που
έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση
του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής
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ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία πρέπει να πιστοποιεί την εγγραφή τους κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και το ότι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό δεν γίνεται δεκτό εάν έχει μεν εκδοθεί
μέσα στο ανωτέρω διάστημα, η διάρκεια ισχύος όμως που τυχόν αναγράφεται σε αυτό λήγει νωρίτερα
από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή
β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις,
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή της έναρξης των δραστηριοτήτων
του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
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σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτόν.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Πιο συγκεκριμένα για το Τμήμα Α, για τις ομάδες 1,2 και 3 (κρέατα – πουλερικά νωπά, έλαια,
οπωρολαχανικά), κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) -ανά
προσφερόμενο είδος - στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του
Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (για το Νότιο Έβρο). Για τις υπόλοιπες Ομάδες του Τμήματος Α (4,5) κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη (σταθερή) προσφερόμενη τιμή. Για λόγους διαμόρφωσης της συνολικής
προσφερόμενης τιμής του Τμήματος Α, για τις ομάδες 1,2 και 3, η τιμή θα προκύπτει μετά την αφαίρεση
του ποσού της έκπτωσης (βάσει του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης) από την αντίστοιχη τιμή
αναφοράς της μελέτης.

Για το Τμήμα Β κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη (σταθερή) προσφερόμενη τιμή.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ της
Διακήρυξης για την προκηρυχθείσα ποσότητα της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
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2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.,
Τα κριτήρια ανάθεσης είναι αυτά που αναγράφονται στην παράγραφο 2.3.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Συγκεκριμένα, οι προμηθευτές επισυνάπτουν το
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς του Παραρτήματος VI, κατάλληλα συμπληρωμένο (εκτός εάν οι
πληροφορίες που ζητούνται από αυτό προκύπτουν από άλλα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τους).
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

19PROC004735968 2019-04-04
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF,
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται
ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση δέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της
διακήρυξης -μελέτης.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος
II της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Συγκεκριμένα:
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα εκτιμηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης στο
άρθρο 2.3 της παρούσας Διακήρυξης.
Α. Τιμές
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ (4,5,6 και 7) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ Β:
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ( 1,2 και 3):
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων
ειδών, βάσει των τιμών αναφοράς της μελέτης (το οποίο κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα
υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος
Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
του Ν. 3438/2006, για το Νότιο Έβρο).
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως
άνω τιμή αναφοράς της μελέτης, για τα αντίστοιχα προσφερόμενα τμήματα.
Για Παράδειγμα: έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται
από τη διακήρυξη) 10% για το μέλι. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του
συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 3,42 € - (3,42 Χ10%)= 3,08 €.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές (για τα τμήματα με κριτήριο κατακύρωσης σταθερές τιμές) και τα προσφερόμενα
ποσοστά έκπτωσης (για τα λοιπά τμήματα) είναι σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
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οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 13/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα: 11.00 πμ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η
δυνατότητα ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και
επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση της
έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίηση του περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους
της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 123/2017).
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να
γίνονται και ενιαία. Το σχετικό πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικοί φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
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ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι ηλεκτρονικοί φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή (μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της
αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ) προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α'
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας,
εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ε.Ε.Ε.Σ. είναι ψευδή ή ανακριβή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο
4.4 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.4 έως 2.2.6 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
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αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770)
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο
να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
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σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

19PROC004735968 2019-04-04

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και
του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται
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υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του
κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων
οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό %)
που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία του/των
υπεργολάβου/ων. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. (Η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/τους
υπεργολάβο/ους είναι υποχρεωτική.) Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει δηλώσει και με το ΕΕΕΣ
το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους, καθώς και
τον/τους υπεργολάβο/ους που προτείνει.Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του
οικονομικού φορέα που θα δηλωθεί ως υπεργολάβος, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
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καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.7

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα
διακήρυξη.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, τμηματικά, ανάλογα με
τις παραδόσεις των ειδών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% για αγαθά επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν. 4172/2013 - ΦΕΚ
167/23.07.2013 τεύχος Α΄).

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

19PROC004735968 2019-04-04
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1 Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019- 2020 στην έδρα του
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη διεύθυνση Καρτάλη 2, στην Αλεξανδρούπολη.
Όλα τα τρόφιμα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις διανομές που περιγράφονται στον πίνακα του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες και την αξία των συμβάσεων αλλά οι
διανομές θα γίνονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικός έλεγχος –χημική εξέταση – πρακτική
δοκιμασία, κατά την κρίση της επιτροπής.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση
κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
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γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή των υλικών.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα
υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Μελέτη 53/2018 της Υπηρεσίας: Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 53/2018

Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική Έκθεση
Τεχνικές προδιαγραφές
Προϋπολογισμός μελέτης (ενδεικτικός)

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

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη 15/05/2018

Αρ. Μελέτης : 53/2018
«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα
πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), του οποίου επικεφαλής εταίρος
είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. N. 4412/2016, της παρ.4 του άρθρου
209 του Ν 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.

Η μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
o Τρόφιμα:
- Γαλακτοκομικά
- Αλλαντικά, Κρέατα
- Πουλερικά
- Έλαια
- Οπωρολαχανικά και
- Διάφορα Τρόφιμα (είδη παντοπωλείου)

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
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o Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής:
- Είδη Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής
- Βρεφικά Είδη
Η σύναψη των συμβάσεων εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτό
ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα
έλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα και πουλερικά, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης,
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου
και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006 (για το Νότιο Έβρο). Για τα υπόλοιπα είδη η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.851.951,32 € με
ΦΠΑ, από τα οποία:
•

1.597.439,19 € με τον Φ.Π.Α. αφορούν την προμήθεια τροφίμων του προγράμματος και

•
254.512,13 € με τον Φ.Π.Α. αφορούν την προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής
του προγράμματος.

Αλεξανδρούπολη 15-05-2018
Η Συντάξασα

Ελένη Τσιαούση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αρ. Μελέτης : 53/2018

Αλεξανδρούπολη 15/05/2018

«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής
Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ






Όλα τα είδη των τροφίμων πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές ,
αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί
παραγωγής- συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων.( π.χ Κώδικας Τροφίμων και Ποτών,
εγκύκλιοι ΕΦΕΤ) και να είναι απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλουν οι
σχετικοί κρατικοί φορείς.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του
προμηθευτή, σε κατάλληλες συνθήκες, όπως προβλέπεται η Νομοθεσία. Οι ποσότητες των
συσκευασιών μπορούν να έχουν μία απόκλιση το πολύ δέκα τοις εκατό (+ - 10%) από
αυτές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται επί της συσκευασίας του καθενός προϊόντος που
επιτίθεται μέσω του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ η φράση: « ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ – ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΤΡΟΦΙΜΑ

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ
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Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές ,
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. Τα κρέατα προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε οφείλουν να
φέρουν τις εξής ενδείξεις, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και στην Ελληνική
γλώσσα:









Κωδικός ζώου
Χώρα καταγωγής
Κωδικός σφαγείου
Αριθμός σφαγής ζώου
Ημερομηνία σφαγής
Ημερομηνία τεμαχισμού και τυποποίησης
Ημερομηνία λήξης
Βάρος

Ειδικότερα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
Όλα τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που σφαγιάστηκαν σε εγκεκριμένα σφαγεία (νομαρχιακή
άδεια καθαριότητας) και να φέρουν σφραγίδες καταλληλότητας και ετικέτες διαπίστωσης
καταγωγής.
Η διανομή των κρεάτων θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε
ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν
σχετική άδεια.
Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα , όποτε κρίνει σκόπιμο να προβεί σε εργαστηριακούς
ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από σχετική δειγματοληψία.

Είδος 1: Κοτόπουλο νωπό (ολόκληρο)
CPV: 15112000-6
Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν σφαγεί σε σφαγεία που κατέχουν την απαραίτητη προς αυτό
άδεια ( Κωδ. Αριθμ. Σφαγείου). Η ημερομηνία σφαγής πρέπει να είναι μικρότερη των τριών (3)
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοτροφεία , τα οποία διαθέτουν αριθμό έγκρισης από την
Αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία καθώς και υποχρεωτικά να φέρουν τη σφραγίδα (κονκάρδα) του
κτηνιατρικού ελέγχου.
Το κρέας ων πτηνών θα είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης). Θα
πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς μικροβιολογικά
κριτήρια ασφάλειας, τα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων, τους μικροβιακούς παράγοντες και
να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.
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Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος κατά τη συντήρηση τους για τυχών αλλοιώσεις, έτσι ώστε να τα
καθιστά κατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση.
Τα κοτόπουλα θα παραδίδονται σε συσκευασίες κατάλληλες για τη συντήρηση νωπών
πουλερικών. Τα υλικά της συσκευασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα (Κανονισμός
(ΕΚ) αρ. 1935/2014). Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα. Το
περιεχόμενο κοτόπουλο θα πρέπει να έχει βάρος από 1800 εώς 2000 γραμμάρια ( καθαρό βάρος),
σφαγμένα , αποπτερωμένα, χωρίς κεφάλια και πόδια κομμένα στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια,
να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στη σύσταση τους, στο χρώμα τους, στην οσμή τους είτε
ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών κατά τη σφαγή τους. Να είναι εύσαρκα, τρυφερά με δέρμα
μαλακό και λείο.
Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει: α) να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε
υγειονομική και θα πρέπει να φέρει όλες τις απαιτούμενες ενδείξεις. ( Βάρος , Ημερομηνία
παραγωγής, Ημερομηνία λήξεως, Όνομα επιχείρησης). Η θερμοκρασία συντήρησης στους 0 – 4
℃.
Είδος 2: Μοσχάρι νωπό
CPV: 15111200-1
Το μοσχάρι (κατηγορία βοοειδή εώς 24 μηνών), θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να
παραδίδεται το μέρος του μηρού χωρίς τα οστά.
Ο τεμαχισμός και η αποστέωση του μοσχαριού θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιείται σε
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις καθώς και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις, όπως η σφραγίδα και
ο αριθμός έγκρισης εγκατάστασης, τεμαχισμού και αποστέωσης. Θα παραδίδεται σε αεροστεγείς
πλαστικές συσκευασίες του ενός (1) κιλού κατάλληλες για την συντήρηση νωπών κρεάτων
σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ. Τα υλικά της συσκευασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα (
Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2014). Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή
ανοίγματα). Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας δέκα [10] μέρες από την παραλαβή.

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΛΑΙΑ
Είδος 3: Ελαιόλαδο
CPV: 15411110-6
«Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της
Ευρωπαϊκής (OLEAEUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες
οπωσδήποτε φυσικές σε θερμοκρασίες που να μην προκαλούν αλλοίωση του ελαίου. Θα
διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και θα πρέπει να συμμορφώνεται στους όρους του
Άρθρου 71 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τα χαρακτηριστικά του ως παρθένο ελαιόλαδο.
Θα πρέπει επίσης να προέρχεται από τυποποιητήρια – συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα
και πληρούν όλους τους όρους και νόμους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων
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κοινής Χρήσης καθώς και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Ελάχιστος
διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή

χρόνος

Είδος 4: Ηλιέλαιο
CPV: 15411100-3
Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Άρθρου 73 στη παράγραφο 7 αναφέρει ότι για φυτικά έλαια
και λίπη που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό πρέπει να ζητείται η γνωμοδότηση του
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για την έγκριση τους και τον καθορισμό των ορίων διάθεσης
στην κατανάλωση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα φυτικά έλαια και λίπη των κωδικών
15159059 και 15159099 της συνδυασμένης ονοματολογίας όπως π.χ. φουντουκέλαιο,
αμυγδαλέλαιο, βερυκοκέλαιο και ηλιέλαιο υψηλού ελαϊκού κ.λπ. των οποίων η διακίνηση
υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό 2828/93.
Στις ειδικές διατάξεις του ίδιου άρθρου αναγράφεται ο ορισμός του «Ηλιέλαιου» ή
«Ηλιανθέλαιο» όπου αναφέρετε ως το έλαιο που λαμβάνεται από τα σπέρματα του ηλίανθου (
HelianthusannuusL.)
Πρέπει να συμμορφώνεται σε όλες τις διατάξεις και τους κανονισμούς του Άρθρου 73 του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όπου υπάγεται. Θα διατίθεται σε συσκευασία πλαστική του ενός (1)
λίτρου ερμητικά κλειστή. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την
παραλαβή

ΟΜΑΔΑ 3: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου
119 του Κώδικα Τροφίμου και Ποτών και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές των παραγράφων
του συγκεκριμένου Άρθρου.

Είδος 5: Πατάτες
CPV: 03212100-1
Οι πατάτες θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού
Κώδικα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να κάνει την διαλογή στο χώρο του ώστε να εγγυάται την
υψηλή ποιότητα. Θα πρέπει να διατίθενται τυποποιημένες σε συσκευασίες από δίχτυ του ενός (1)
κιλού. Με βάση το Άρθρο 11 για την Επισήμανση , παρουσίαση τροφίμων στη παράγραφο 5β)
αναφέρει πως η αναγραφή των συστατικών δεν απαιτείται στα νωπά φρούτα ή λαχανικά που ΔΕΝ
έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόμοια επεξεργασία. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι
πατάτες. Δεν πρέπει να είναι αλλοιωμένες όσο αναφορά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του
συγκεκριμένου τροφίμου (καλοσχηματισμένες και όχι χτυπημένες), να βρίσκονται στο στάδιο της
ωρίμανσης. Απαλλαγμένες από φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους, να τηρούν
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γενικά τους κανόνες του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όπως και τις ισχύουσες Υγειονομικές
Διατάξεις.

Είδος 6: Λάχανα
CPV: 03221410-3
Τα λάχανα θα είναι α’ ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της
κατηγορίας των οπωρολαχανικών. Να μην είναι χτυπημένα , να μην εμφανίζουν αλλοίωση
σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών , και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι στο στάδιο της
ωρίμανσης απαλλαγμένα από φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους. Λάχανο
φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, µετρίου μεγέθους, σφιχτό κατάλληλο για επιτραπέζια
κατανάλωση (σαλάτα). Να διατίθενται σε συσκευασία πλαστική του ενός (1) κιλού (+100γραμμάρια).

Είδος 7: Μήλα
CPV: 03222321-9
Μήλα πρέπει να είναι φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά, µετρίου µεγέθους.
Να είναι στο στάδιο της ωρίμανσης απαλλαγμένα από φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς
κινδύνους. Να είναι πρώτης ποιότητας έτσι ώστε η διαθρεπτική τους αξία να είναι όσο το δυνατόν
υψηλότερη. Θα διατίθενται σε συσκευασίες πλαστικές του ενός (1) κιλού.

ΟΜΑΔΑ 4: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 79,80,85 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
Τα τυροκομικά προϊόντα θα υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Τροφίμου και
Ποτών. Τα τυριά θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να έχουν παρασκευαστεί από παστεριωμένο
γάλα.

Είδος 8: Αγελαδινό Τυρί
CPV: 15541000-2
Το αγελαδινό τυρί θα είναι συσκευασμένη αεροστεγώς σε πλαστικές συσκευασίες των 400
γραμμαρίων και θα αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα Αγελαδινό τυρί., θα υπάγεται σε
όλες τις διατάξεις του άρθρου 83 της Κατηγορίας 2. Μαλακά τυριά και τυριά αλοιφώδους
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υφής.του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας πέντε [5] μήνες
από την παραλαβή.

Είδος 9: Ημίσκληρο Τυρί
CPV: 15544000-3
Hμίσκληρα τυριά xαρακτηρίζoνται τα τυριά, των oπoίων η υγρασία δεν υπερβαίνει τo 46%. Θα
υπάγεται ρητά σε όλες τις διατάξεις του άρθρου 83, Ενότητας Α , παράγραφος 1.8 Ημίσκληρα
τυριά του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Θα πρέπει να είναι σε φέτες, σε πλαστική συσκευασία
κενού αέρος των διακοσίων (200) γραμμαρίων. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας πέντε [5]
μήνες από την παραλαβή.

Είδος 10: Γαλοπούλα βραστή (θερμικής επεξεργασίας)
CPV: 15131200-7
Η γαλοπούλα να είναι παρασκευασμένη από αυτοτελή τεμάχια κρέατος και θα είναι
συσκευασμένη αεροστεγώς σε μεμβράνη, σε πλαστική συσκευασία των 200 γραμμαρίων κενού
αέρος στην οποία θα αναγράφονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις ( βραστή γαλοπούλα,
ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, η επωνυμία της εταιρείας και η έδρα του παραγωγού
– συσκευαστή, τα συστατικά και η διαθρεπτική αξία του συγκεκριμένου τροφίμου και το βάρος
του περιεχομένου). Θα υπάγεται σε όλες τις διατάξεις του άρθρου 91 του Παραρτήματος 1 της
Ομάδας Α με προϊόντα με βάση το κρέας ή προϊόντα αλλαντοποιίας του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας πέντε [5] μήνες από την παραλαβή.

Είδος 11: Γάλα Εβαπορέ
CPV: 15511600-9
Γάλα υψηλής παστερίωσης (εβαπορέ) σε συσκευασίες λευκοσιδήρου με εσωτερικό λακάρισμα
των 390-410 γραμμαρίων. Στις συσκευασίες θα αναγράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και
λήξεως. Θα υπάγεται σε όλες τις διατάξεις της Κατηγορίας IX. Γάλα, αυγά και προϊόντα από αυτά
των άρθρων 79,80, 80α, 80 β, 85 και 86. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12]
μήνες από την παραλαβή.

Είδος 12: Γάλα σε σκόνη
CPV: 15511700-0
Γάλα σε σκόνη, σε συσκευασία λευκοσιδήρου με εσωτερικό λακάρισματων 400 γραμμαρίων,
πλούσιο σε λιπαρά ή σκόνη γάλακτος πλούσιου σε λιπαρά. Αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά
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βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι άνω του 26% και κάτω του 42%. Θα υπάγεται σε όλες τις
διατάξεις της Κατηγορίας ΙΧ. Γάλα, αυγά και Προϊόντα από αυτά του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή.

Είδος 13: Γάλα Εβαπορέ δεύτερης βρεφικής ηλικίας
CPV: 15884000-8
Hσύσταση του συγκεκριμένου γάλακτος να είναι ειδικά διαμορφωμένη και μελετημένη έτσι ώστε
να συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική κάλυψη των διαθρεπτικών αναγκών των βρεφών.
Επίσης θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη C και να περιέχει βιταμίνες, μέταλλα και
ιχνοστοιχεία, με σκοπό όσο το δυνατόν την μεγαλύτερη διαθρεπτική κάλυψη των αναγκών του
βρέφους. Η συσκευασία του να είναι λευκοσιδήρου με εσωτερικό λακάρισμα των τετρακοσίων
δέκα (410) γραμμαρίων. Να υπακούει σε όλους τους κανόνες της Υγειονομικής διάταξης, όσο
αναφορά την ασφάλεια και ποιότητα του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελάχιστος χρόνος
διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή.

ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Τα χορηγούμενα είδη παντοπωλείου θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και να πληρούν τους όρους
του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των Αντικειμένων Κοινής Χρήσης», καθώς και τις
Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις.

Είδος 14 : Μαργαρίνη
CPV: 15431100-9
Η μαργαρίνη που θα χορηγείται να είναι σε συσκευασία των 250γρ. Δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από
80% σε λιπαρές ύλες και όχι πάνω από 20% σε υγρασία, το αλάτι να μην ξεπερνά το 0,2% και να είναι
εμπλουτισμένη με βιταμίνες Α και D (να αναγράφεται η περιεκτικότητα αναλυτικά στην συσκευασία). Το
είδος θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 78 του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Ελάχιστος χρόνος
διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή

Είδος 15: Φακές (Ψιλές)
CPV: 03212211-2
Οι Φακές συγκαταλέγονται στη κατηγορία των όσπριων. Η ονομασία «Όσπρια» αποδίδεται σε
αποξηραθέντα ώριμα, βρώσιμα σπέρματα των φυτών της οικογένειας των ψυχανθών. Υπάγονται
στους νόμους του Άρθρου 121 παράγραφος 14, όπου και πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι
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προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η συσκευασία τους να είναι ερμητικά κλειστή πλαστική του ενός
(1) κιλού. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή

Είδος 16: Ρεβίθια (Χοντρά)
CPV: 03212212-9
Τα ρεβίθια συγκαταλέγονται στην κατηγορία των όσπριων. Η ονομασία «Όσπρια» αποδίδεται σε
αποξηραθέντα ώριμα, βρώσιμα σπέρματα των φυτών της οικογένειας των ψυχανθών. Υπάγονται στους
νόμους του Άρθρου 121 παράγραφος 14, όπου και πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις του
νόμου αυτού. Η συσκευασία τους να είναι ερμητικά κλειστή πλαστική του ενός (1) κιλού. Ελάχιστος
χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή.

Είδος 17: Αλεύρι Σίτου
CPV: 15612100-2
Ως «αλεύρι σίτου» ή απλώς «άλευρο» νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς
σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από ανόργανη ή οργανική ουσία. Οι επεξεργασίες για την
παραγωγή του αλεύρου πρέπει ναπληρούν τις Διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών, σαν τέτοιες δε νοούνται και επιτρέπονται οι παρακάτω:







Ο φυσικός και μηχανικός διαχωρισμός των ξένων προσμίξεων του σίτου.
Η πλύση του σίτου με καθαρό πόσιμο νερό.
Η θερμική επεξεργασία (κοντισιονέρ).
Η λεύκανση με οζονισμό.
Η προσθήκη βελτιωτικών ποιότητας.
Η ανάμιξη διαφόρων ποιοτήτων αλεύρου, που γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους
κυλινδρόμυλους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 104 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα πρέπει να
ισχύουν τα παραπάνω αλλά και να τηρεί και όλες τις άλλες προδιαγραφές του Άρθρου αυτού όπου
υπάγεται το «αλεύρι σίτου». Η συσκευασία θα είναι χάρτινη του ενός (1) κιλού. Ελάχιστος
χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή.

Είδος 18: Ζάχαρη
CPV: 15831000-2
Σε συσκευασία χάρτινη ενός (1) κιλού να είναι τυποποιημένη μέσα σε κλειστή συσκευασία με
ετικέτα με πλήρη επισήμανση η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του συσκευαστή, προέλευση
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προϊόντος , το είδος προϊόντος και την ημερομηνία λήξης. Υπάγεται στο Άρθρο 64 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών της κατηγορίας ζάχαρης και ζάχαρα για ανθρώπινη διατροφή.
Είδος 19: Μέλι
CPV: 03142100-9
Μέλι είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apismellifera από το
νέκταρ των φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή εκκρίματα εντόμων απομυζούντων
φυτά ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν,
μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές ύλες του σώματος τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν,
εναποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, προκειμένου να ωριμάσουν.
Κατά τη διάθεσή του στο εμπόριο ως μέλι ή όταν χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν που
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, το μέλι πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα
χαρακτηριστικά σύστασης:
1. Περιεκτικότητα σε σάκχαρα
1.1. Περιεκτικότητα σε φρουκτόζη και γλυκόζη (σύνολο των δύο)



μέλι νέκταρος: Όχι λιγότερο από 60 g/100g
μέλι μελιτώματος, μείγμα μελιού μελιτώματος με μέλι ανθέων: Όχι λιγότερο από 45
g/100g

1.2. Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη
 γενικά: Όχι περισσότερο από 5 g/100g
 ψευδακακία (Robinia pseudoacacia), μηδική (Medicagosativa), βαγξία (Banksia
menziesii), ηδύσαρον (Hedysarum),ερυθρός ευκάλυπτος (Eucalyptus cam adulensis),
(Eucryphialucida, Eucryphia milliganii), εσπεριδοειδή spp.: Όχι περισσότερο από 10
g/100g
 Λεβάντα (Lavandula spp.), μποράντζα (Borago officinalis): Όχι περισσότερο από
15g/100g
2. Υγρασία




γενικά: Όχι περισσότερο από 20%
μέλι ερείκης (Calluna) και μέλι ζαχαροπλαστικής εν γένει: Όχι περισσότερο από 23%
μέλι ζαχαροπλαστικής από ερείκι (Calluna): Όχι περισσότερο από 25%

3. Περιεκτικότητα σε μη υδατοδιαλυτές ουσίες



γενικά: Όχι περισσότερο από 0,1 g/100g
μέλι πιέσεως: Όχι περισσότερο από 0,5 g/100g

4. Ηλεκτρική αγωγιμότητα
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μέλι μη αναφερόμενο κατωτέρω και μείγματα των μελιώναυτών: Όχι περισσότερο από 0,8
mS/cm
μέλι μελιτώματος και μέλι ανθέων καστανιάς και μείγματατων μελιών αυτών, πλην των
μειγμάτων με τα αναφερόμενακατωτέρω μέλια: Όχι λιγότερο από 0,8 mS/cm
εξαιρέσεις: κουμαριά (Arbutus unedo), ερείκη (Erica),ευκάλυπτος, φιλύρα (Tilia spp),
καλούνα ή κοινή (Callunavulgaris), Manuka ή Jellybush (leptospermum), φυτότσαγιού
(Melaleuca spp.)

5. Ελεύθερα οξέα



γενικά: Όχι περισσότερο από 50 χιλιο- στοϊσοδύναμα οξέος ανά 1000 g
μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι περισσότερο από 80 χιλιο-στοϊσοδύναμα οξέος ανά 1000 g

6. Δείκτης διαστάσης και περιεκτικότητας σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) προσδιοριζόμενα
μετά από επεξεργασία και ανάμειξη.
α) δείκτης διάστασης (κλίμακα Schade)



γενικά, εκτός από το μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι λιγότερο από 8
μέλι με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυσικά ένζυμα (π.χ.μέλι εσπεριδοειδών) και του οποίου
η περιεκτικότητα σεHMF δεν υπερβαίνει τα 15 mg/kg: Όχι λιγότερο από 3

β) HMF



γενικά, εκτός από το μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι περισσότερο από 40 mg/kg(με την
επιφύλαξη των διατάξεωντου στοιχείου α) δεύτερηπερίπτωση)
μέλι δηλωμένης προέλευσης από περιοχές με τροπικόκλίμα και μείγματα των μελιών
αυτών: Όχι περισσότερο από 80 mg/kg

Οι διατάξεις του Άρθρου 67 εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και
πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ, επομένως πρέπει να τηρούνται
αυστηρά όλες οι διατάξεις του συγκεκριμένου Άρθρου. Η συσκευασία να είναι γυάλινη διάφανη
ή λευκοσιδήρου με εσωτερικό λακάρισμα των πεντακοσίων (500) γραμμαρίων. Ελάχιστος
χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή

Είδος 20: Ζυμαρικά (Μακαρόνια Νο6)
CPV: 15851100-9
«Ζυμαρικά» χαρακτηρίζονται προϊόντα που παρασκευάζονται από σιμιγδάλι ή άλευρο ολικής
άλεσης μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη και ξηραίνονται σε ειδικούς
θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. Σύμφωνα με το Άρθρο 115 του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου
για να τεθεί προς κατανάλωση. Να είναι σε συσκευασία πλαστική του ενός (1) κιλού αεροστεγώς,
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ή χάρτινη σε συνδυασμό με πλαστικό ώστε να διακρίνεται το προϊόν στο εσωτερικό. Ελάχιστος
χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή

Είδος 21: Τοματοπολτός
CPV: 15331425-2
Η επισήμανση των προϊόντων που ορίζονται στο Παράρτημα Ι πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις
υποχρεωτικές ενδείξεις που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις επισήμανσης στον παρόντα
Κώδικα και στην ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τοματοπολτός ή πολτός τομάτας είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του
σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών.
Θα υπακούει στις διατάξεις του Άρθρου 124 της κατηγορίας Μεταποιημένα προϊόντα τομάτας,
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Η συσκευασία να είναι λευκοσιδήρου με εσωτερικό
λακάρισμα ή χάρτινη σε συσκευασία τετραπάκ των πεντακοσίων (500) γραμμαρίων. Ελάχιστος
χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή

Είδος 22: Ρυζάλευρο
CPV: 15612220-9
Το ρυζάλευρο ανήκει στην Κατηγορία Λοιπά άλευρα Δημητριακά όπου με βάση το Άρθρο 109
του Κώδικα Τροφίμου και Ποτών νοούνται τα προϊόντα που λαμβάνονται από άλεση υγιών
σπερμάτων των δημητριακών, εκτός του σίτου, που έχουν καθαριστεί βιομηχανικά από κάθε ξένη
ουσία. Θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε συσκευασίες των πεντακοσίων (500) γραμμαρίων,
διπλής συσκευασίας, η εσωτερική πλαστική αεροστεγώς κλεισμένη και η εξωτερική συσκευασία
χάρτινη.
Τα άλευρα δημητριακών που διατίθενται στην κατανάλωση πρέπει στη συσκευασία τους να
φέρουν επιγραφή, με ευκρινή κεφαλαία γράμματα, που να δηλώνει σαφώς το είδος του
δημητριακού από το οποίο παρήχθησαν π.χ «ΆΛΕΥΡΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ» ή «ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ» κ.λπ.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φανταστικών ή παραπλανητικών επωνυμιών.
Τα άλευρα δημητριακών που διατίθενται στην κατανάλωση πρέπει να πληρούν τους παρακάτω
όρους:
a) Υγρασία: ανώτατο όριο……………………. 14,5%
b) Οξύτητα σε θειϊκό οξύ: ανώτατο όριο……………… 0,10%
c) Υπόλειμμα σε τετραχλωράνθρακα: ανώτατο όριο…………… 0,15%
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Πρέπει να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 εώς 6 του Άρθρου 109 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών όπου υπάγεται. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες
από την παραλαβή.

Είδος 23: Ψωμί ολικής άλεσης
CPV: 15811100-7
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου για την παρασκευή άρτου χρησιμοποιήθηκε άλευρο άλλου
δημητριακού ή μείγμα αλεύρων δημητριακών πρέπει ο άρτος αυτός να φέρει την ονομασία των
δημητριακών αυτών.
Υπάγεται στο Άρθρο 111 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οφείλει να τηρεί όλες τις
διατάξεις του. Η συσκευασία του να είναι είτε πλαστική διάτρητη είτε χάρτινη σε συνδυασμό με
διάφανο πλαστικό ώστε να διακρίνεται το προϊόν των πεντακοσίων (500)γραμμαρίων. Ελάχιστος
χρόνος διατηρησιμότητας ένας [1] μήνας από την παραλαβή.

Είδος 24: Νιφάδες βρώμης με σοκολάτα
CPV: 15613100-9
Οι νιφάδες βρώμης ανήκουν στην Κατηγορία των Διάφορων προϊόντων Δημητριακών του
Άρθρου 103, όπου νοούνται τα προϊόντα που παρασκευάζονται με ιδιαίτερο το καθένα τρόπο,
χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο ακέραιους ή θραυσμένους κόκκους δημητριακών ή αλεύρων ή
αμύλου αυτών με την προσθήκη άλλων υλών, που επιτρέπονται από τον παρόντα Κώδικα. Τα
διάφορα προϊόντα δημητριακών και τα gnocciδεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές
ύλες εκτός αν υπάρχει ρητή αναφορά σε διατάξεις του άρθρου αυτού.
Σύμφωνα με το Άρθρο 103, πρέπει να τηρεί αυστηρά όλες τις παραγράφους του εφόσον
διατίθεται προς κατανάλωση. Η συσκευασία τους να είναι πλαστική αεροστεγώς κλεισμένη των
πεντακοσίων (500) γραμμαρίων. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από
την παραλαβή.

Είδος 25: Μπισκότα με σοκολάτα
CPV: 15821200-1
Συγκαταλέγονται στην Κατηγορία «Διάφορα αρτοσκευάσματα» όπου νοούνται τα κάθε μορφής
και φύσης αρτοσκευάσματα, που παρασκευάζονται με ανάλογο τρόπο με τον άρτο, διαφέρουν
όμως χαρακτηριστικά απ’ αυτόν, ως προς τους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς
χαρακτήρες, λόγω της προσθήκης σε αυτά και άλλων επιτρεπομένων από τον παρόντα Κώδικα
πρώτων υλών, εκτός από αυτές που επιτρέπονται για την Παρασκευή του άρτου όπως γάλα,
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γιαούρτι , βούτυρο, τυροκομικά προϊόντα, αυγά λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες κ.α. Υπάγεται
στις διατάξεις του Άρθρου 114 και οφείλουν να τηρούνται αυστηρά οι παράγραφοι του. Η
συσκευασία να είναι πλαστική αεροστεγώς και εξωτερικά χάρτινη των διακοσίων (200)
γραμμαρίων. Ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή

Είδος 26: Ρύζι
CPV: 03211300-6
Ως ρύζι ονομάζεται το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ώριμων καρπών του
φυτού
« Όρυζα» (ORYZASATIVA) και διατίθεται στο εμπόριο με τις παρακάτω μορφές:




Ως αναποφλοίωτο (PADDY)
Ως αποφλοιωμένο (CARED)
Ως κατεργασμένο (RIZUSINE) που διακρίνεται σε κατεργασμένο ως έχει και
κατεργασμένο κατόπιν υγροθερμικής κατεργασίας (PARBOILING) πριν από την
αποφλοίωση και την παραπέρα επεξεργασία του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 101 όπου υπάγεται το «Ρύζι» οφείλει να τηρεί με ακρίβεια
τις παραγράφους από 1 εώς 10 του συγκεκριμένου άρθρου. Η συσκευασία να είναι του ενός (1)
κιλού, και να είναι της μορφής ερμητικά κλειστή πλαστικής συσκευασίας. Ελάχιστος χρόνος
διατηρησιμότητας δώδεκα [12] μήνες από την παραλαβή.

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Είδος 27: Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης (Χλωροκαθαριστικό)
CPV: 39831300-9
Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. Να είναι υγρό με
ευχάριστη και διακριτική οσμή. Να μην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). Η
δοσολογία για γενικό καθαρισμό να μην υπερβαίνει τα 5ml/ltνερού. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.
Η περιεκτικότητα σε ανιοντικά τασιενεργά και σε μη ιοντικά τασιενεργά να είναι μικρότερη από
5% αντίστοιχα. Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία με καπάκι του ενός (1) λίτρου. Η
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συσκευασία να είναι καινούργια και σφραγισμένη, χωρίς διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή ρωγμές.
Η συσκευασία να αναγράφει την επωνυμία του κατασκευαστή, τις οδηγίες χρήσης καθώς και
οδηγίες προφύλαξης.

Είδος 28: Υγρό πιάτων
CPV: 39832000-3
Υγρό πιάτων που να εξαφανίζει λίπη, έντονες μυρωδιές και βακτηρίδια, παχύρευστο, με πρόσθετα
προφύλαξης των χεριών από τη χρήση του. Η περιεκτικότητα σε ανιοντικά τασιενεργά και σε μη
ιοντικά τασιενεργά να είναι μικρότερη από 5% αντίστοιχα. Να διατίθεται σε συσκευασία
πλαστική 500ml. Η συσκευασία να είναι καινούργια και σφραγισμένη, χωρίς διαρροές,
σπασίματα ή ρωγμές. Η συσκευασία να αναγράφει την επωνυμία του κατασκευαστή, τις οδηγίες
χρήσεις καθώς και τις οδηγίες προφύλαξης.

Είδος 29: Σκόνη πλυντηρίου
CPV: 39831200-8
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, για όλους τους τύπους πλυντηρίων, με καθαριστικούς
παράγοντες, (ανιοντικές, μη επιφανειοδραστικές ουσίες), φωσφορικά, λευκαντικούς παράγοντες
με βάση το οξυγόνο, ένζυμα κλ. Να διατίθεται σε συσκευασία 3,0 κιλών.

Είδος 30: Σαμπουάν (ενηλίκων)
CPV: 33711610-6
Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες. Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά μαλλιά. Να
έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα. Να διατίθεται σε συσκευασία 500ml. Η συσκευασία να
είναι πλαστική, καινούργια και σφραγισμένη και να αναφέρει την επωνυμία του κατασκευαστή,
τις οδηγίες χρήσεις και τα συστατικά.

Είδος 31: Σαμπουάν (παιδικό)
CPV: 33711610-6
Η σύσταση ενός παιδικού σαμπουάν οφείλει να σέβεται απόλυτα την ευαίσθητη παιδική
επιδερμίδα και να προσφέρει καθαριότητα και φρεσκάδα, να μην περιέχει χρώματα και
αλλεργιογόνα. Να είναι ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά και να προσφέρει προστασία και υγιεινή.
Η συσκευασία του να είναι σε 500ml , πλαστική , καινούργια και σφραγισμένη, να αναγράφει την
επωνυμία του κατασκευαστή, τις οδηγίες χρήσεις και τα συστατικά του.
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Είδος 32: Σαπούνι
CPV: 33711900-6
Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες. Να είναι στερεό, σε πλάκα, με ευχάριστη οσμή. Να
μην προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα. Το βάρος κάθε τεμαχίου να είναι 125 γραμμαρίων. Να
διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία τριών (3) τεμαχίων που θα αναγράφει την επωνυμία του
κατασκευαστή, το καθαρό βάρος και τα συστατικά του.

Είδος 33: Οδοντόκρεμα (παιδική)
CPV: 33711720-0
Να είναι κατάλληλη για χρήση αποκλειστικά για παιδιά, να έχει ευχάριστη οσμή και γεύση. Να
είναι κλινικά ελεγμένη, ασφαλές για τον βλεννογόνο. Να προστατεύει από την ανάπτυξη
μικροβίων. Κάθε σωληνάριο να είναι των 0,75ml, θα είναι αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο, θα
περιέρχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινο, κλειστό κουτί. Και στις δύο συσκευασίες
(σωληνάριο και κουτί) θα αναγράφονται η επωνυμία του κατασκευαστή, στα συστατικά, οι
περιεκτικότητες των συστατικών και οι οδηγίες χρήσεις της.

ΟΜΑΔΑ 7: ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
Είδος 34: Βρεφικές πάνες
CPV: 33771200-7
Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχομένου από 20 τεμαχίων. Οι υπό
προμήθεια πάνες θα πρέπει να δίνονται σε τρία μεγέθη:
34.1 από 5 -9 κιλά αριθμός τεμ. από 20+
34.2 από 9 - 18 κιλά αριθμός τεμ. Από 20+
34.3 από 11 -25 κιλά αριθμός τεμ. από 20+

Οι ενδείξεις των συσκευασιών μπορεί να έχουν απόκλιση στα όρια + - ένα (1) κιλό ανάλογα με
την διάκριση των μεγεθών της κάθε εταιρίας. Οι πάνες θα πρέπει να έχουν απαλή υφή που δεν
ερεθίζει το δέρμα, να είναι απορροφητικές και να διαθέτουν σύστημα κλεισίματος «κριτς- κρατς».
Η παραγωγή τους και η διάθεση τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. Η ημερομηνία
παραγωγής των βρεφικών πάνων θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή και σφραγισμένη και να
αναγράφει την επωνυμία του κατασκευαστή, την ημερομηνία παραγωγής, τα συστατικά του
προϊόντος και τον αριθμό τεμαχίων που περιέχονται.
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Είδος 35: Μωρομάντιλα
CPV: 33750000-2
Κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 71 τεμάχια και θα πρέπει να διαθέτει
αυτοκόλλητη ταινία ή καπάκι. Τα μωρομάντιλα θα πρέπει να είναι υγρά, με ευχάριστο άρωμα και
να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερμίδες. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να
είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Η παραγωγή τους και η διάθεση
τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. Η κάθε συσκευασία θα πρέπει να είναι
κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, να αναγράφεται η επωνυμία του
κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, την ημερομηνία παραγωγής , τα συστατικά του
προϊόντος και τον αριθμό των τεμαχίων που περιέχονται.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αλεξανδρούπολη 15-05-2018
Ο Δ/ντής Διοικ/κών & Οικ/κών
Υπηρεσιών

Αλεξανδρούπολη 15-05-2018

Κατσιάνης Αθανάσιος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 15-5-2018
"Προμήθεια Τροφίμων και
Ειδών
Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια
υλοποίησης του Επιχειρισιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ / FEAD)"

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔ
Α

ΕΙΔΟ
Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

Μ.
Μ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ
ΤΟ Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α

20.247,47

175.997,24

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ
1

1' ΚΡΕΑΤΑ- ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ ΣΕ 6 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
1
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ολόκληρο
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15112000-6
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2,97

155.749,77

13%
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2

ΜΟΣΧΑΡΙ σε συσκ. 1000 γρ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1

2

2΄ ΕΛΑΙΑ ΣΕ 6 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ σε φιάλη 1
3
λίτρου
4
ΗΛΙΕΛΑΙΟ σε φιάλη 1λίτρου
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2

3

3΄ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕ 6 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
5
ΠΑΤΑΤΕΣ σε συσκ. 1000γρ.
6
ΛΑΧΑΝΟ
7
ΜΗΛΑ σε συσκ. 1000γρ.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3

15111200-1

ΚΙΛΑ

30.048

8,16

245.191,68
400.941,45

13%

31.874,92
52.122,39

277.066,60
453.063,84

15411110-6
15411100-3

ΤΕΜ
ΤΕΜ

25.931
45.888

6,76
1,36

175.293,56
62.407,68
237.701,24

13%
24%

22.788,16
14.977,84
37.766,00

198.081,72
77.385,52
275.467,24

03212100-1
03221410-3
03222321-9

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ
ΚΙΛΑ

30.592
20.076
28.393

0,78
0,48
1,27

23.861,76
9.636,48
36.059,11
69.557,35

13%
13%
24%

3.102,03
1.252,74
8.654,19
13.008,96

26.963,79
10.889,22
44.713,30
82.566,31

ΤΕΜ

61.184

2,52

154.183,68

13%

20.043,88

174.227,56

ΤΕΜ

14.208

1,56

22.164,48

13%

2.881,38

25.045,86

ΤΕΜ

14.208

1,44

20.459,52

24%

4.910,28

25.369,80

ΣΥΣΚ

14.208

6,09

86.526,72

13%

11.248,47

97.775,19

ΤΕΜ

600

6,09

3.654,00

13%

475,02

4.129,02

ΤΕΜ

2.556

0,82

2.095,92

13%

272,47

2.368,39

39.831,50

328.915,82

4΄ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΣΕ 6 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
8

AΓΕΛΑΔΙΝΟ ΤΥΡΙ σε συσκευασία 400γρ.

9

ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ σε συσκ. 200γρ

10

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ σε συσκ. 200γρ

4
11

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ σε συσκ. 410γρ 8ΤΕΜ.

12

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ σε συσκ. 400γρ

13

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ δεύτερης βρεφικής
ηλικίας σε συσκ. 410γρ.

15541000-2
15544000-3
15131200-7
15511600-9
15511700-0
15884000-8

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4

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

289.084,32

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

19PROC004735968 2019-04-04

5' ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ 6 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
14

ΦΑΚΕΣ σε συσκ. 1000γρ.

16

ΡΕΒΙΘΙΑ σε συσκ. 1000γρ

17

ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ σε συσκ. 1000γρ

18

ΖΑΧΑΡΗ σε συσκ. 1000γρ.

20
21

ΜΕΛΙ σε συσκ. 500γρ.
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 σε συσκ. 1κιλού
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ σε χαρτινη συσκ. 500
γρ.
ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ σε συσκ. 500γρ.

23

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ σε συσκ. 500γρ
ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ σε
συσκ. 500γρ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ σε συσκ.
200γρ

25
26

03212212-9
15612100-2
15831000-2
03142100-9

22

24

15431100-9
03212211-2

15

19

5

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ σε τεμ. 250 γρ

15851100-9
15331425-2
15612220-9
15811100-7
15613100-9
15821200-1
03211300-6

ΡΥΖΙ σε συσκ. 1000γρ.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5

ΤΕΜ

60.096

0,76

45.672,96

24%

10.961,51

56.634,47

ΤΕΜ

45.888

0,87

39.922,56

13%

5.189,93

45.112,49

ΤΕΜ

45.888

0,87

39.922,56

13%

5.189,93

45.112,49

ΤΕΜ

45.888

0,69

31.662,72

13%

4.116,15

35.778,87

ΤΕΜ

45.888

0,53

24.320,64

24%

5.836,95

30.157,59

ΤΕΜ

14.208

3,42

48.591,36

24%

11.661,93

60.253,29

ΤΕΜ

45.888

0,45

20.649,60

24%

4.955,90

25.605,50

ΤΕΜ

45.888

0,34

15.601,92

24%

3.744,46

19.346,38

ΤΕΜ

2.556

1,47

3.757,32

13%

488,45

4.245,77

ΤΕΜ

14.208

1,36

19.322,88

24%

4.637,49

23.960,37

ΤΕΜ

14.208

3,74

53.137,92

13%

6.907,93

60.045,85

ΤΕΜ

14.208

0,45

6.393,60

24%

1.534,46

7.928,06

ΤΕΜ

45.888

0,76

34.874,88
383.830,92

24%

8.369,97
73.595,06

43.244,85
457.425,98

216.323,9
1

1.597.439,1
9

1.381.115,2
8

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4+5)

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

6

7

6΄ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΕ 6 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ σε
27
συσκ.1000ml σε 6 διαν.
28
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ σε συσκ. 500ml σε 6 διαν.
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ σε συσκ. 3000γρ.
29
Σε 6 διαν.
30
ΣΑΜΠΟΥΑΝ σε συσκ. 500 ml σε 6 διαν.
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΑΙΔΙΚΟ σε συσκ. 500ml σε
31
6 διαν.
ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ σε συσκ.3Χ125γρ. Σε 6
32
διαν.
33
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ από 75 ml σε 6 διαν.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6

7' ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΕ 6 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
34
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
34.1 από 5 -9 κιλά αριθμός τεμ. από
20+
34.2 από 9 - 18 κιλά αριθμός τεμ. Από
20+
34.3 από 11 -25 κιλά αριθμός τεμ. από
20+
35

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 72 τεμ. με
αυτοκόλητη ταινία ή καπάκι
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7

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

39831300-9
39832000-3

ΤΕΜ
ΤΕΜ

45.888
45.888

0,6
0,6

27.532,80
27.532,80

24%
24%

6.607,87
6.607,87

34.140,67
34.140,67

39831200-8
33711610-6

ΤΕΜ
ΤΕΜ

12.006
45.888

3,8
0,91

45.622,80
41.758,08

24%
24%

10.949,47
10.021,94

56.572,27
51.780,02

33711610-6

ΤΕΜ

14.208

0,91

12.929,28

24%

3.103,03

16.032,31

33711900-6
33711720-0

ΣΥΣΚ
ΤΕΜ

20.032
14.208

0,95
0,68

19.030,40
9.661,44
184.067,60

24%
24%

4.567,30
2.318,75
44.176,23

23.597,70
11.980,19
228.243,83

33771200-7

ΣΥΣΚ
ΣΥΣΚ

2.123

3,17

6.729,91

24%

1.615,18

8.345,09

ΣΥΣΚ

2.432

3,19

7.758,08

24%

1.861,94

9.620,02

ΣΥΣΚ

1.664

3,21

5.341,44

24%

1.281,95

6.623,39

ΤΕΜ

2.556

0,53

1.354,68
21.184,11

24%

325,12
5.084,19

1.679,80
26.268,30

33750000-2

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (ΟΜΑΔΕΣ 6+7 )

205.251,71

49.260,42

254.512,13

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β

1.586.366,9
9

265.584,3
3

1.851.951,3
2

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αλεξανδρούπολη 15-05-2018
Ο Δ/ντής Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

Αλεξανδρούπολη 15-05-2018
Η Συντάξασα

Κατσιάνης Αθανάσιος

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

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

Τσιαούση Ελένη

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αρ. Μελέτης : 53/2018

Αλεξανδρούπολη .../…/…..

«Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής
Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια
υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)»
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
β) Τόπος και χρόνος παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα παρακάτω:
Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018- 2019 στην έδρα του
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη διεύθυνση Καρτάλη 2, στην Αλεξανδρούπολη.
Όλα τα τρόφιμα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις διανομές που περιγράφονται στον
πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες και την αξία των συμβάσεων
αλλά οι διανομές θα γίνονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 2
Η προμήθεια διέπεται από:
1) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
3) Τις διατάξεις του N. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Διακήρυξη διαγωνισμού με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων.
δ) Τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 4
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισμού του/ων τμήματος/ων για το/α οποίο/α κατατίθεται προσφορά (εκτός Φ.Π.Α.)
και κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του καθαρού ποσού της σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.).
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής απευθύνονται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος
διενεργεί τον διαγωνισμό
ΑΡΘΡΟ 5
Για τα έλαια, τα οπωροκηπευτικά και τα κρέατα - πουλερικά, η προσφερόμενη έκπτωση στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, που
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και αμετάβλητη
και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Για όλα τα υπόλοιπα είδη, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των
ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και
καταλληλότητα αυτών.
Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε
αμέσως μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών.
ΑΡΘΡΟ 6
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας
θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων
εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των
επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε
είδους, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε
δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η
Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του είδους ή στη μείωση του
τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.
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ΑΡΘΡΟ 7
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε
χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα στο
σημείο που του υποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 1β.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας
ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις
εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι
τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για
καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον
πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 8
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η
προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ή
από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την
καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης
προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο
το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα τμήμα είτε για το
σύνολο της προμήθειας.
Αναλυτικά τα τμήματα της προμήθειας φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Ωστόσο, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των επιμέρους
ομάδων του κάθε τμήματος. Η προμήθεια για κάθε τμήμα θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος
υποβάλει προσφορά για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών/ποσοτήτων του τμήματος, η προσφορά του δεν
θα γίνεται αποδεκτή.
Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να
προκύπτει με σαφήνεια για ποια τμήματα της προμήθειας υποβάλλεται προσφορά.
Η Υπηρεσία μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σε ένα προμηθευτή ανά
τμήμα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί χαμηλότερη για το τμήμα αυτό.
ΑΡΘΡΟ 10
1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι αρίστης
ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων, θα
έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα
σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται.
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2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’
αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε
δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στα κτίρια του
Δήμου των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Ειδικά για τα τρόφιμα και τα είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, εφόσον από τη χρήση
των ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν ή
χρησιμοποίησαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης
που προκλήθηκε από το ακατάλληλο προϊόν, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα
δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί
να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη
βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις
νόμιμες συνέπειες.
4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις
σχετικές παραγγελίες από το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 11
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς
καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνουν και οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού
(αρχικού και ενδεχόμενου επαναληπτικού).
Εξαιρείται ο Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αλεξανδρούπολη …/…/2018
Ο Δ/ντής Διοικ/κών & Οικ/κών
Υπηρεσιών

Κατσιάνης Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής
Εκτέλεσης
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ................................ /
Ημερομηνία έκδοσης: ...............................
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) .............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ........................................
Εγγύηση μας υπ' αριθμ ................... ποσού............................ ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ4
............ υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....................... , ΑΦΜ: ...................
(διεύθυνση) ........................... , ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]:
(πλήρη επωνυμία)
....................... , ΑΦΜ: ...............................................................................................................
(διεύθυνση) ........................... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........... ......... , ΑΦΜ: ........... ........... (διεύθυνση) ........................
β) (πλήρη επωνυμία)............ ......... , ΑΦΜ: ........... ........... (διεύθυνση) ........................
γ) (πλήρη επωνυμία) ............ ......... , ΑΦΜ: ........... ........... (διεύθυνση) ........................ ....................... 5
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ................................................. 6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής /
Η Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/
για το/τα τμήμα/τα7
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η: …………………..…
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
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σας μέσα σε 5 ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..................................................... 9. ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο
... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε10.

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν
υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

4

όπως. υποσ. 3.

5

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

6
7

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

8

(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)

9
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1 περίπτ. α εδ.4
Ν. 4412/16).
10 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
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740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)

/

Ημερομηνία έκδοσης ......................................................
1

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) ..............................................
2

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) .......................................
3

Εγγύηση μας υπ' αριθμ ................................ ποσού .................................... ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι
του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ευρώ .............................................................................................................

4

υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)

.............. , ΑΦΜ:.........................

(διεύθυνση) ...................................., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)............................... , ΑΦΜ:

.....................

(διεύθυνση) ......................................ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ................. ... , ΑΦΜ: ....................... ... : (διεύθυνση) .......
β) (πλήρη επωνυμία) ................ .... , ΑΦΜ: ...................... ....... (διεύθυνση) .........
γ) (πλήρη επωνυμία) ................ ...... , ΑΦΜ: ................... ....... (διεύθυνση) .........

(συμπληρώνεται με όλα τα

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών
της ένωσης ή κοινοπραξίας,
5

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ...........

σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με

την (αριθμό/ημερομηνία) ............................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

6

.............................. της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
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την:……
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
7
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
8

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την................... ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
9
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης.
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική
σύμβαση.

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών,

7

(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)

8

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην
εγγυητική επιστολή.

9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αλεξανδρούπολη, …/…./2018

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αριθ. πρωτ.: ……………

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΥΛΟΠΟΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD),
ΑΞΙΑΣ ………………………….€ (ΜΕ ΦΠΑ)

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ..η του μηνός …………………. 2018 ημέρα ……………….., οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ως Αναθέτουσα Αρχή, που θα αποκαλείται «συμβαλλόμενος», με ΑΦΜ
997712303 (ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ), που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, εκπροσωπούμενος νόμιμα
από το Δήμαρχο αυτού, κ. Λαμπάκη Ευάγγελο και
2. Ο οικονομικός φορέας …………………., που εδρεύει στην………………., ΑΦΜ:…………………,
ΔΟΥ:………………….., Ταχ/κη Δ/νση ………………………, Τ.Κ…………………………….., τηλ. ………………….και θα
καλείται στο εξής «αντισυμβαλλόμενος» ή “Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής» συμφώνησαν και έκαναν
αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος» και έχοντας υπόψη όπως
ισχύουν:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και του Ν. 4497/2017.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.
Την υπ’ αριθ. 53/2018 μελέτη της Δ/νσης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών.
Την υπ’ αριθ. …./2018 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:………………….) με την οποία διατέθηκε πίστωση
συνολικού ποσού 1.856.604,64,00€,
Tην υπ’ αριθ. …/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
διακήρυξης για την «προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του
προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στον ΚΑ: ……………… οικ. έτους 2018.
Την αριθμ. …………./2018 (ΑΔΑ: ………………………….) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης.
Την αρ. Πρωτ: ………………./..-..-2018 διακήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού
(ΑΔΑΜ:18PROC…………………/..-..-2018).
Την απόφαση αριθ. ………/2018 (ΑΔΑ:………………….) με την οποία αναδείχθηκε ο προσωρινός
ανάδοχος και την αριθμ. …../2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………………) με
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την οποία κατακυρώθηκε το ΤΜΗΜΑ …. της προμήθειας Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής
Συνδρομής (……………..) στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD, στον …………………………… .
9. Την
κατάθεση
της
αριθμ.
……………/…-..-2018
εγγυητικής
επιστολής
της
………………………….ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού …………………………………………………. ευρώ (……,…€) για την καλή
εκτέλεση της προμήθειας,
συνάπτει με τον δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος» ή “Ανάδοχος» ή
«Προμηθευτής» ,σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Αρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων / ειδών βασικής υλικής συνδρομής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και συγκεκριμένα η προμήθεια……………………………,
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και των παραρτημάτων της , που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και της συνημμένης προσφοράς του αναδόχου.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ………….
ΤΜΗΜΑ …………………………….ΣΕ 6 ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α/Α

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης
1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα …….…….
(…..) ημερών, έως …-….-2018. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Σε περίπτωση παράτασης του Φυσικού
Αντικειμένου της Πράξης η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα.
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2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, οι παραδόσεις των ειδών για
το 2018 και 2019 θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με τους διαχειριστές του προγράμματος για την ακριβή
ημερομηνία παράδοσης, στην έδρα του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη διεύθυνση
Καρτάλη 2, στην Αλεξανδρούπολη.
Όλα τα τρόφιμα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις διανομές που περιγράφονται στον πίνακα
του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, με μέσο του αναδόχου. Η
παραλαβή θα πραγματοποιείται από αρμόδια τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
3. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες και την αξία των συμβάσεων αλλά
οι διανομές θα γίνονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την διαχείριση
υποδοχής των υλικών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 2
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Άρθρο 3
Αμοιβή - Κρατήσεις - Τρόπος πληρωμής
1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι …………………€. Στην
αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και το πρωτόκολλο παραλαβής που θα
εκδίδει η αρμόδια επιτροπή.
3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 34 του Ν. 4497/2017 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, ισχύει δε
για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη σχετική
έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις
κρατήσεις.
4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
5. Για τα έλαια, τα οπωροκηπευτικά και τα κρέατα - πουλερικά, η προσφερόμενη έκπτωση στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, που
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και
αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε
αναθεώρηση.
Για όλα τα υπόλοιπα είδη, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
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6. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: ………………… του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και 2019
και θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)».
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις αναδόχου
1.Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι αρίστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων, θα έχουν τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε
πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
2. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Εφόσον
προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, ο ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες
από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται
κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του είδους ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο
ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.
3.Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει,
ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα είδους ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΒΥΣ που προμήθευσε, μέσα σε
δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής των νέων σε
αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, τότε
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 213 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται έκπτωτος,
με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Άρθρο 5
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και γενικότερα εφόσον δεν εκπληρώσει ή εκπληρώσει πλημμμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάσει όρο της Σύμβασης ή εφόσον δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
Αναθέτουσας Αρχής που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχοςδεν δικαιούται καμιά αποζημίωση
για την καθυστέρηση αυτή.
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 6
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,όπως ισχύουν, των
οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της υπ’ αριθμ.
………………. διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της ως άνω διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει
και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν 4412/2016, ως ισχύει.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 7
Τροποποίηση Σύμβασης
Εκτός από την τροποποίηση που προβλέπεται από την παρούσα λόγω χρονικής παράτασης, η
σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και μόνο σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο …………… της υπ’ αριθμ. …………….. Διακήρυξης και ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 9
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την υπ΄αριθμ. …………
διακήρυξη.

Η σύμβαση αυτή, αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα
σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα και από τους δύο συμβαλλομένους.
Από τα παραπάνω τέσσερα πρωτότυπα, δύο κατατέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας
Αρχής, ένα παρέλαβε ο Ανάδοχος και ένα στάλθηκε στην Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

1

2
3
4
5
6
1

7
8

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣ
ΙΑ
(βάρος,
όγκος
κλπ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(εμπορικό
σήμα)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
(βιομηχανία
παραγωγής –
συσκευασίας)

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αγελαδινό τυρί
(400γρ)
Νιφάδες βρώμης
με
σοκολάτα(500γρ)
Μπισκότα με
σοκολάτα (200γρ)
Ρύζι (1 κιλό)
Μέλι (500γρ)
Ρεβύθια χονδρά
(1 κιλό)
Φακές Ψιλές 1 κιλό
…κλπ…

Για τα μη τυποποιημένα προϊόντα (Τμήμα Α, Ομάδες 1,2,3)
ΤΜΗΜΑ
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ

Για τα τυποποιημένα προϊόντα (Τμήμα Α:Ομάδες 4,5, Τμήμα Β: Ομάδες 6,7):

1
2
2 3

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΤΡΟΠΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΙΠΑ (πχ
άδειες /
πιστοποιήσεις
κρεοπώλη κλπ)

Πατάτες
Λάχανα
Μήλα

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

19PROC004735968 2019-04-04
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Για το ΤΜΗΜΑ Α:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για τα μη τυποποιημένα προϊόντα (Ομάδες 1,2, 3):
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
(Ολογράφως)

ΔΑΠΑΝΗ
(σεευρώ)

(Αριθμητικώς)

1
2
3
4
Σύνολο:
ΦΠΑ 13%:
ΦΠΑ 24%:
ΓενικόΣύνολο ΟΜΑΔΑΣ 1,2,3:

Για τα τυποποιημένα προϊόντα (Ομάδες 4,5):

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

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

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
(Ολογράφως)

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΑΠΑΝΗ
(σεευρώ)

19PROC004735968 2019-04-04
(Αριθμητικώς)

1
2
3
4
Σύνολο:
ΦΠΑ 13%:
ΦΠΑ 24%:
ΓενικόΣύνολο ΟΜΑΔΑΣ 4,5:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α: ………….€

……………………………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

19PROC004735968 2019-04-04

Για το ΤΜΗΜΑ Β:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ
(Αριθμητικώς)

(Ολογράφως)

1
2
3
4
Σύνολο:
ΦΠΑ 13%:
ΦΠΑ 24%:
ΓενικόΣύνολο ΟΜΑΔΑΣ 6,7:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β: ……………..€
……………………………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

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

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

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΔΑΠΑΝΗ
(σεευρώ)

