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ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’αρ. 665/07.10.2019 (ΑΔΑ:ΩΨΡΦΩ6Μ-12Λ) πράξη Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων περί καθορισμού 

όρων διακήρυξης, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, συνολικής εκτιμώμενης αξίας  διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες 

τρία ευρώ #229.003,00€# χωρίς ΦΠΑ 13% & 24% (#278.746,97€# - διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες 

επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%).  

2. Το άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3. Τους εγκριθέντες με την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήματα της σχετικής Διακήρυξης της Ο.Ε., τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

4. Το Θεσμικό και Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης 

σύμβασης άνω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της διακήρυξης. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας: διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τρία 

ευρώ #229.003,00€# χωρίς ΦΠΑ 13% & 24% (#278.746,97€# - διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια 

σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, τις κάτωθι 

ημερομηνίες: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (TED) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 

14/10/2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (TED) ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

16/10/2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

16/10/2019 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

 

 

80210 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

18/10/2019 

08:00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/11/2019 

11:00 π.μ. 

mailto:p.myrianthopoulou@athens.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
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Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα προσφορών με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος. 

 

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 

2.7 και 3.1 της διακήρυξης. 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (υποάρθρο 1.2.Β της Διακήρυξης) 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά 

άρθρο, εφόσον είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄), τη Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄) και τους όρους της διακήρυξης. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά 

ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο είτε για περισσότερα άρθρα είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των 

ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου, σύμφωνα με τους πίνακες και τα αναφερόμενα στα άρθρα 1.2Β & 1.3 

της διακήρυξης. 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 1.2.Γ της Διακήρυξης) 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Αθηναίων. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 278.746,97€ συμπ/νου ΦΠΑ 13 & 24%: 229.003,00€ + 49.743,97€ Φ.Π.Α. 

(6.165,25€ ΦΠΑ 13% & 43.578,72€ ΦΠΑ 24%) & θα καταλογισθεί σε βάρος: του Κ.Α. 6699.011 Φ35 με τίτλο 

“Προμήθεια Ζωοτροφών” και του Κ.Α. 6699.012 Φ35 με τίτλο “Προμήθεια Ζωοτροφών (Εθνικός Κήπος)”, των 

οικονομικών ετών 2019, 2020 & 2021 των αντίστοιχων προϋπολογισμών του Δήμου Αθηναίων. 

 
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΎΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 1.3 της Διακήρυξης) 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ζωοτροφών, προκειμένου να  καλυφθούν οι διατροφικές 

ανάγκες: 

α) Των ζώων και πτηνών που φιλοξενούνται στο μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους της πρώην Σχολής 

Χωροφυλακής, 

β) Των ζώων και πτηνών που φιλοξενούνται στον Εθνικό Κήπο, 

γ) Των αδέσποτων σκύλων και γατών που εντάσσονται στο πρόγραμμα καταγραφής, σήμανσης, στείρωσης και 

κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Αθηναίων, 

όπως αναλύεται εκτενώς στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της διακήρυξης.    

 

Η ημερομηνία παραγωγής των ζωοτροφών να είναι εντός του εξάμηνου (6μήνου) από  

την ημερομηνία παράδοσης  αυτών, ενώ η ημερομηνία λήξης τους να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους από την 

εκάστοτε ημερομηνία παράδοσης. 

 

Το αντικείμενο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου (CPV) δημοσίων 

συμβάσεων:  
15700000-5 Ζωοτροφές 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριών 

ευρώ #229.003,00€# χωρίς ΦΠΑ 13 & 24%. 

 

Το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης καθώς και ο ενδεικτικός καταμερισμός των ποσοτήτων 

που θα παραδοθούν κατ’ έτος, συνοψίζεται στους πίνακες του άρθρου 1.3 της διακήρυξης. Η προμήθεια θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), τη συγγραφή υποχρεώσεων 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και τους όρους της παρούσας, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία και την 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από 

τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 

  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο, ανάλογα με τις 

ανάγκες του Τμήματος Αστικής Πανίδας και του Τμήματος Εθνικού Κήπου. 

 

4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 2.1.Α της Διακήρυξης) 
Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι:  

- Το τυποποιημένο έντυπο Προκήρυξης όπως έχει δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

- η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑIKOΥ ENIAIOΥ EΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρασχεθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (άρθρο 2.2 της Διακήρυξης) 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,  το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Αναθέτουσας το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών.  

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υποβολής αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων και 

τις περιπτώσεις παράτασης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στα 

αντίστοιχα εδάφια του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.  

 
6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 2.4 της Διακήρυξης) 

«Εγγύηση Συμμετοχής»: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ.  

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 1.2.Β της παρούσης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω 

καθορισθέν ποσοστό. 

 

 Σε ό,τι αφορά τα αναλογούντα ανά Άρθρο ποσά και τους όρους της εγγύησης συμμετοχής ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο υποάρθρο 2.5.3 της διακήρυξης.  

 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. 

 

«Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης»: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.Α της 

διακήρυξης. 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 2.5 της Διακήρυξης) 

Το δικαίωμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, ο χρόνος 

συνδρομής των όρων συμμετοχής, οι λόγοι αποκλεισμού, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και οι 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προϋποθέσεις στήριξης στην ικανότητα τρίτων/υπεργολαβίας, καθορίζονται στα σχετικά υποάρθρα 2.5.1 έως 

και 2.5.9 της Διακήρυξης.  

 

8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρο 2.6 της Διακήρυξης) 

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

καταστάσεις του υποάρθρου 2.5.4 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των υποάρθρων 2.5.5  έως 

2.5.9 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) 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Αναφορικά με τον τρόπο κατάρτισης και υπογραφής του ΕΕΕΣ ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους Β και 

Γ του άρθρου 2.6 της διακήρυξης. 

Δ. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Ε. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά των υποάρθρων 2.6.2 και 2.6.3, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

9.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

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

στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.  

 Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr, 

της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, p.myrianthopoulou@athens.gr,, Τηλ:210 5245828 & 213 

2082954. 

 Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ της διαδικασίας, μπορούν να 

λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Αστικής Πανίδας, t.astikis.panidas@athens.gr, της Δ/νσης Πρασίνου 

και Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Χαρπαλής Πέτρος, 

p.xarpalis@athens.gr,  Τσακάλογλου Μαίρη, m.tsakaloglou@athens.gr, τηλ:210 3239201-2. 

 Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης ενοποιημένο με την παρούσα Απόφαση καταχωρίζεται στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη 

διεύθυνση (URL):http://www.cityofathens.gr/στην διαδρομή: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ►ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ► 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ►ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

 Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην διακήρυξη και για ό,τι δεν 

αναφέρεται αναλυτικά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τεύχους “Όροι Διακήρυξης”.   

 

                                                                                                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ       

 

 

                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cityofathens.gr/pkd
mailto:p.myrianthopoulou@athens.gr
mailto:p.xarpalis@athens.gr
mailto:m.tsakaloglou@athens.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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Α. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1.1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

 

ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄ 

ΒΑΘΜΟΥ 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής  Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofathens.gr 

Ταχυδρομική διεύθυνση – Πόλη – Τ.Κ. – 

ΑΦΜ - ΔΟΥ 

ΛΙΟΣΙΩΝ 22 – ΑΘΗΝΑ - 104 38 – 090025537 - ΙΕ΄ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Κωδικός ΝUTS 2 EL303 

 

Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία – 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της 

διακήρυξης 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9 - 1ος όροφος 

Ταχ. Κώδικας:104 38 

t.dimosion.symvaseon@athens.gr, 

Π. Μυριανθοπούλου, p.myrianthopoulou@athens.gr, 

Τηλ:210 5245828 & 213 2082954 

 

 

Στοιχεία Υπηρεσίας υλοποίησης της 

προμήθειας - Πληροφορίες σχετικά με τα 

Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ της διακήρυξης: 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΡΓΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 

t.astikis.panidas@athens.gr, 

Χαρπαλής Πέτρος, p.xarpalis@athens.gr,  

Τσακάλογλου Μαίρη, m.tsakaloglou@athens.gr, 

τηλ: 210 3239201-2 

 
   

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο: ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: 

https://www.cityofathens.gr/pkd.  

Β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

 

ΑΡΘΡΟ 1.2 

Στοιχεία Διαδικασίας - Κριτήριο Ανάθεσης – Υποδιαίρεση Σύμβασης - Χρηματοδότηση 

1.2.Α. Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

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

των τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της σχετικής Προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

1.2.Β. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης – Υποδιαίρεση Σύμβασης 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνικές 

Προδιαγραφές», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

mailto:p.myrianthopoulou@athens.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι άρθρα: 
 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Φύραμα ωοτοκίας πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

2 Φύραμα νεοσσών πτερωτών θηραμάτων kg 2.500 

3 Φύραμα ανάπτυξης πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

4 Φύραμα συντήρησης πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

5 Καλαμπόκι ολόκληρος καρπός   kg 20.500 

6 Καλαμπόκι σπαστός καρπός   kg 19.500 

7 Σιτάρι ολόκληρος καθαρός καρπός kg 22.500 

8 Βρώμη  kg 560 

9 Ηλιόσπορος ψιλός μαύρης ποικιλίας kg 1.500 

10 Ηλιόσπορος χοντρός μαύρης ποικιλίας kg 2.500 

11 Βορί kg 4.500 

12 Τριφύλλι  kg 10.000 

13 Σανό kg 4.000 

14  Άχυρο  kg 2.000 

15 Κελαϊδίνη  kg 650 

16 Μείγμα τροφής για παπαγάλους kg 3.500 

17 Άμμος ιχνοστοιχείων για παπαγάλους  kg 1.000 

18 Σουπιοκόκκαλα kg 4 

19 Μείγμα τροφής για κουνέλια kg 4.500 

20 Πίτουρο kg 150 

21 Αλάτι kg 50 

22 Ξηρά τροφή ενήλικα σκύλου  kg 50.000 

23 Ξηρά τροφή αναπτυσσόμενου σκύλου  kg 6.000 

24 Ξηρά τροφή ενήλικης γάτας kg 31.000 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας 

προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο είτε για περισσότερα άρθρα είτε για το σύνολο αυτών, στο 

σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου, σύμφωνα με τον πίνακα και τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 1.3 της παρούσας. 
 

1.2.Γ.  Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Αθηναίων. Η συνολική εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 278.746,97€ συμπ/νου ΦΠΑ 13 & 24%: 229.003,00€ + 49.743,97€ 

Φ.Π.Α. (6.165,25€ ΦΠΑ 13% & 43.578,72€ ΦΠΑ 24%) & θα καταλογισθεί σε βάρος: του Κ.Α. 6699.011 

Φ35 με τίτλο “Προμήθεια Ζωοτροφών” και του Κ.Α. 6699.012 Φ35 με τίτλο “Προμήθεια Ζωοτροφών 

(Εθνικός Κήπος)”, των οικονομικών ετών 2019, 2020 & 2021 των αντίστοιχων προϋπολογισμών του 

Δήμου Αθηναίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 1.3 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου - Εκτιμώμενη αξία – Χρόνος έναρξης 

και διάρκεια της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ζωοτροφών, προκειμένου να  καλυφθούν οι διατροφικές 

ανάγκες: 

α) Των ζώων και πτηνών που φιλοξενούνται στο μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους της πρώην Σχολής 

Χωροφυλακής, 

β) Των ζώων και πτηνών που φιλοξενούνται στον Εθνικό Κήπο, 

γ) Των αδέσποτων σκύλων και γατών που εντάσσονται στο πρόγραμμα καταγραφής, σήμανσης, 

στείρωσης και κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Αθηναίων, 

όπως αναλύεται εκτενώς στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της παρούσας.    

 

Η ημερομηνία παραγωγής των ζωοτροφών να είναι εντός του εξάμηνου (6μήνου) από  

την ημερομηνία παράδοσης  αυτών, ενώ η ημερομηνία λήξης τους να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους 

από την εκάστοτε ημερομηνία παράδοσης. 
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Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), τη συγγραφή 

υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και τους όρους της παρούσας, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια 

υπηρεσία και την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Το αντικείμενο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:  
15700000-5 Ζωοτροφές 

 

 Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Φύραμα ωοτοκίας πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

2 Φύραμα νεοσσών πτερωτών θηραμάτων kg 2.500 

3 Φύραμα ανάπτυξης πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

4 Φύραμα συντήρησης πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

5 Καλαμπόκι ολόκληρος καρπός   kg 20.500 

6 Καλαμπόκι σπαστός καρπός   kg 19.500 

7 Σιτάρι ολόκληρος καθαρός καρπός kg 22.500 

8 Βρώμη  kg 560 

9 Ηλιόσπορος ψιλός μαύρης ποικιλίας kg 1.500 

10 Ηλιόσπορος χοντρός μαύρης ποικιλίας kg 2.500 

11 Βορί kg 4.500 

12 Τριφύλλι  kg 10.000 

13 Σανό kg 4.000 

14  Άχυρο  kg 2.000 

15 Κελαϊδίνη  kg 650 

16 Μείγμα τροφής για παπαγάλους kg 3.500 

17 Άμμος ιχνοστοιχείων για παπαγάλους  kg 1.000 

18 Σουπιοκόκκαλα kg 4 

19 Μείγμα τροφής για κουνέλια kg 4.500 

20 Πίτουρο kg 150 

21 Αλάτι kg 50 

22 Ξηρά τροφή ενήλικα σκύλου  kg 50.000 

23 Ξηρά τροφή αναπτυσσόμενου σκύλου  kg 6.000 

24 Ξηρά τροφή ενήλικης γάτας kg 31.000 

 

 Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ    

ΜΟΝΑΔΑΣ            

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ                                   

€  

                     

ΦΠΑ 

13% 

                       

ΦΠΑ

24% 

Φ.Π.Α.                                  

€  

ΣΥΝΟΛΟ                  

ΜΕ Φ.Π.Α.                          

€  

1 
Φύραμα ωοτοκίας 

πτερωτών θηραμάτων  
kg 1.500 1,05    1.575,00      24%       378,00        1.953,00    

2 
Φύραμα νεοσσών 

πτερωτών θηραμάτων 
kg 2.500 1,05    2.625,00      24%       630,00        3.255,00    

3 
Φύραμα ανάπτυξης 

πτερωτών θηραμάτων  
kg 1.500 1,05    1.575,00      24%       378,00        1.953,00    

4 
Φύραμα συντήρησης 

πτερωτών θηραμάτων  
kg 1.500 1,05    1.575,00      24%       378,00        1.953,00    

5 
Καλαμπόκι ολόκληρος 

καρπός   
kg 20.500 0,60  12.300,00    13%      1.599,00      13.899,00    

6 
Καλαμπόκι σπαστός 

καρπός   
kg 19.500 0,60  11.700,00      24%    2.808,00      14.508,00    

7 
Σιτάρι ολόκληρος 

καθαρός καρπός 
kg 22.500 0,65  14.625,00    13%      1.901,25      16.526,25    

8 Βρώμη  kg 560 2,30    1.288,00      24%       309,12        1.597,12    

9 
Ηλιόσπορος ψιλός 

μαύρης ποικιλίας 
kg 1.500 2,20    3.300,00    13%         429,00        3.729,00    
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10 
Ηλιόσπορος χοντρός 

μαύρης ποικιλίας 
kg 2.500 2,20    5.500,00    13%         715,00        6.215,00    

11 Βορί kg 4.500 2,60 11.700,00   13% 
 

  1.521,00    13.221,00    

12 Τριφύλλι  kg 10.000 0,70    7.000,00      24%    1.680,00        8.680,00    

13 Σανό kg 4.000 0,70    2.800,00      24%       672,00        3.472,00    

14  Άχυρο  kg 2.000 0,42       840,00      24%       201,60        1.041,60    

15 Κελαϊδίνη  kg 650 3,00    1.950,00      24%       468,00        2.418,00    

16 
Μείγμα τροφής για 

παπαγάλους 
kg 3.500 2,70    9.450,00      24%    2.268,00      11.718,00    

17 
Άμμος ιχνοστοιχείων για 

παπαγάλους  
kg 1.000 1,80    1.800,00      24%       432,00        2.232,00    

18 Σουπιοκόκκαλα kg 4 200,00       800,00      24%       192,00           992,00    

19 
Μείγμα τροφής για 

κουνέλια 
kg 4.500 0,80    3.600,00      24%       864,00        4.464,00    

20 Πίτουρο kg 150 1,00       150,00      24%         36,00           186,00    

21 Αλάτι kg 50 1,00         50,00      24%         12,00             62,00    

22 
Ξηρά τροφή ενήλικα 

σκύλου  
kg 50.000 1,30  65.000,00      24%  15.600,00      80.600,00    

23 
Ξηρά τροφή 

αναπτυσσόμενου σκύλου  
kg 6.000 2,00  12.000,00      24%    2.880,00      14.880,00    

24 
Ξηρά τροφή ενήλικης 

γάτας 
kg 31.000 1,80  55.800,00      24%  13.392,00      69.192,00    

  229.003,00       49.743,97   278.746,97   

 

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η παράδοση 

των ειδών στις αποθήκες της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί».  

 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων 

τριών ευρώ #229.003,00€# χωρίς ΦΠΑ 13 & 24%. 

 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 

  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος.  

 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανά τρίμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Αστικής Πανίδας 

και του Τμήματος Εθνικού Κήπου. 
 

Ακολουθεί πίνακας με ενδεικτικό καταμερισμό των ποσοτήτων που θα παραδοθούν κατ’ έτος: 

 
Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

kg 

kg για 

2019 

kg για 

2020 

kg για 

2021 

1 
Φύραμα ωοτοκίας πτερωτών 

θηραμάτων 
kg 1.500 300 600 600 

2 
Φύραμα νεοσσών πτερωτών 

θηραμάτων 
kg 2.500 500 1.000 1.000 

3 
Φύραμα ανάπτυξης πτερωτών 

θηραμάτων 
kg 1.500 300 600 600 

4 
Φύραμα συντήρησης πτερωτών 

θηραμάτων 
kg 1.500 300 600 600 

5 Καλαμπόκι ολόκληρος καρπός kg 20.500 4.100 8.200 8.200 

6 Καλαμπόκι σπαστός καρπός kg 19.500 4.000 7.750 7.750 

7 Σιτάρι ολόκληρος καθαρός καρπός kg 22.500 4.500 9.000 9.000 

8 Βρώμη kg 560 112 224 224 

9 Ηλιόσπορος ψιλός μαύρης ποικιλίας kg 1.500 300 600 600 

10 
Ηλιόσπορος χοντρός μαύρης 

ποικιλίας 
kg 2.500 500 1.000 1.000 

11 Βορί kg 4.500 900 1.800 1.800 

12 Τριφύλλι kg 10.000 2.000 4.000 4.000 

13 Σανό kg 4.000 800 1.600 1.600 

14 Άχυρο kg 2.000 400 800 800 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»  
~ 11 ~ 

 

15 Κελαϊδίνη kg 650 130 260 260 

16 Μείγμα τροφής για παπαγάλους kg 3.500 700 1.400 1.400 

17 Άμμος ιχνοστοιχείων για παπαγάλους kg 1.000 200 400 400 

18 Σουπιοκόκκαλα kg 4 0.80 1.6 1.6 

19 Μείγμα τροφής για κουνέλια kg 4.500 900 1.800 1.800 

20 Πίτουρο kg 150 30 60 60 

21 Αλάτι kg 50 10 20 20 

22 Ξηρά τροφή ενήλικα σκύλου kg 50.000 10.000 20.000 20.000 

23 Ξηρά τροφή αναπτυσσόμενου σκύλου kg 6.000 1.200 2.400 2.400 

24 Ξηρά τροφή ενήλικης γάτας kg 31.000 7.000 12.000 12.000 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 1.4 

Θεσμικό Πλαίσιο 

1) Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133
Α
 - 19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - ………… [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -………. και άλλες διατάξεις.» 

2) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
 - 08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3) Ο Αστικός Κώδικας όπως ισχύει. 

4) Ο Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143
Α
) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 21 και 

23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129
Α
). 

5) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74
Α
) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 

161
Α
) και λοιπές ρυθμίσεις» και της υπ’ αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατάργηση της 

υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων» 

6) Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120
Α
) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 

(ΦΕΚ 85/Α/2014)   

7) Ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107
Α
) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές» όπως ισχύει,  

8) Ο Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52
Α
) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

9) Ο Ν. 4039/12 «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από 

την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

από το άρθρο 46 του Ν. 4235/14. 

10) Οι Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204
Α
) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» και ν. 4038/2012, άρθρο 10 (ΦΕΚ 

Α/14/2.2.2012), Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 

11) Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112
Α
) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

12) Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

13) Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 

163Α)» και τροποποιήθηκε με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/09-08-2017).   

14) Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, ιδιαίτερα δε το άρθρο 193 αυτού. 

15) Ο Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, και 

ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15,  

16) Ο Ν. 2121/1993 (25Α) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

17) Το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως ισχύει,  

18) Το Π.Δ. 28/2015 (34Α) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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19) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και της 

υπ’αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με 

την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχή οδηγιών, 

20) Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

21) Η με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, τ. Β’), Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

22) Η με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

23) Οι υπ’ αρ. 99128/32001 & 95172/30913 ( ΦΕΚ 5713Β΄ - 19/12/2018) Αποφάσεις Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αθηναίων, Αττικής». 

24) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το 

σύνολο 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. 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Το με αρ. πρωτ. 075306/07.03.2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005535699 2019-09-10) τεκμηριωμένο αίτημα του 

Διατάκτη (πρωτογενές αίτημα) του Δήμου Αθηναίων, 

2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 93959/28.03.2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005535706 2019-09-10) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Δήμου Αθηναίων (εγκεκριμένο αίτημα), περιλαμβάνουσα: δέσμευση πίστωσης ποσού 

39.974,72€ για το οικ. έτος 2019 σε βάρος του με Κ.Α.6699.011 Φ35 «Προμήθεια ζωοτροφών» και 

δεσμεύσεις ποσών 100.000,00€ για το οικ. έτος 2020 & 100.000,00€ για το οικ. έτος 2021. 

3. Η υπ’ αρ. πρωτ. 93964/28.03.2019 (ΑΔΑΜ:19REQ00535737 2019-09-10) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Δήμου Αθηναίων (εγκεκριμένο αίτημα), περιλαμβάνουσα: δέσμευση πίστωσης ποσού 

3.989,00€ για το οικ. έτος 2019 σε βάρος του με Κ.Α.6699.011 Φ35 «Προμήθεια ζωοτροφών (Εθνικός 

Κήπος)» και δεσμεύσεις ποσών 20.000,00€ για το οικ. έτος 2020 & 20.000,00€ για το οικ. έτος 2021. 

4. Το υπ’αρ. 214648/13.08.2019 σχετικό με την παρούσα διακήρυξη, τελικό αίτημα του τμήματος 

Αστικής Πανίδας  

 

ΑΡΘΡΟ 1.5 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

1. Η προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα ορισθούν στην προβλεπόμενη, 

βάσει του άρθρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόφαση Δημάρχου. 

3. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: 

http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος. 

4. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

ΑΡΘΡΟ 1.6 

Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα 

αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Β.1 Το Τυποποιημένο Έντυπο Προκήρυξης θα καταχωρισθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.  

Β.2 Η Απόφαση Δημάρχου (πρβλ. άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/




«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»  
~ 13 ~ 

 

Β.3 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου θα 

καταχωρισθεί: 

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  

 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό 

Αριθμό, καθώς και  

 στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, στη διεύθυνση (URL): https://www.cityofathens.gr/pkd. 

Β.4 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο: σε μία ημερήσια και σε μία 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

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

τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του 

Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Κατά την 

υπογραφή του συμφωνητικού θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους 

δημοσιευτικών εξόδων. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης 

θα βαρύνουν το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 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 (άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  

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

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.cityofathens.gr/pkd
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 2.1 

Έγγραφα της σύμβασης – Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα 

2.1.Α. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι:  

- Το τυποποιημένο έντυπο Προκήρυξης όπως έχει δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης 

Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

- η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑIKOΥ ENIAIOΥ EΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρασχεθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

2.1.Β. 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 (υπό)φακέλους: 

- «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

- «Οικονομική Προσφορά» 

- «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 

 

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

των αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ 

οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών 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. Οι σχετικές 

προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, 

κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το 

νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη.  

 

ΑΡΘΡΟ 2.2 

Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,  το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

 

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.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 

τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 
Οι παρεχόμενες από τις αναθέτουσες αρχές διευκρινίσεις παρέχονται μόνο εγγράφως μέσω της 

λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», Κατηγορία «Προς Προμηθευτή, Διακήρυξη και Δημοσίευση 

στο Portal». Ουδείς οικονομικός φορέας δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της 

Αναθέτουσας.  

 
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Προμηθειών & 

Αποθηκών,  παρατείνεται η 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 (άρθρο 60, παρ.3, εδ.ε΄ του ν. 

4412/2016). 

 

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 ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών, κυρίως η μετάθεση 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και η σχετική δημοσίευσή της, λαμβανομένης 

υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υφίσταται η τεχνική δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.3 

Γλώσσα διαδικασίας 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
2. Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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. (άρθρο 92, 

παρ.4 του ν. 4412/2016) 

4. 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 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, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 2.6.2 και το άρθρο 80 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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

μπορούν να υποβάλλονται και σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

6. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη της πρόβλεψης του εδ.5 του παρόντος 

άρθρου. 

 

                                                 
1 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. 
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ΑΡΘΡΟ 2.4 

Εγγυήσεις 

2.4.1 «Εγγύηση Συμμετοχής» 

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

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα άρθρα της σύμβασης, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 1.2.Β της παρούσης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της 

εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το 

ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό. 

 

 Σε ό,τι αφορά τα αναλογούντα ανά Άρθρο ποσά και τους όρους της εγγύησης συμμετοχής ισχύουν 

τα αναφερόμενα στο υποάρθρο 2.5.3 της παρούσης.  

 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. 

 

2.4.2 «Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης» 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του 

ν. 4412/2016) το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας 

χωρίς το ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1.Α της 

παρούσης.  

 

 Οι ανωτέρω απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 

έναν ή περισσότερους εκδότες: από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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 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 του 

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

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

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

 Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.  

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.5 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

 
2.5.1 Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν: 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
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γ) σε 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. 

(άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16) 

 
Ειδικότερα για τις Ενώσεις προσώπων και τις Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

α. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον 

της ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16) 

β. 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) 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

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

Α. Να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας διακήρυξης και να 

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

εγκατάστασής τους.   

Β. 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
2
 στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 

εγγραφής που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 5 της με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) 

Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 

τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην 

χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

 

2.5.2     Χρόνος Συνδρομής Όρων Συμμετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές 

1.Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στα έγγραφα της 

παρούσας σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 3.3.  

2.Σε περίπτωση μετασχηματισμού ή άλλων μεταβολών των οικονομικών φορέων κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι τελευταίοι υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή την 

επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθεί η 

ύπαρξη ή μη των τυπικών όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό για τους ίδιους ή για τη νέα επιχείρηση που 

υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης. 

3. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

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

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

οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο 

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

                                                 
2 Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εκπαίδευση στην αναθέτουσα αρχή, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία η αναθέτουσα 
συγκεντρώνει τα αιτήματα και τα αποστέλλει έγκαιρα στη ΓΔΔΣΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρον. ταχυδρομείου vendor.training 
@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης και να ενημερωθούν σχετικά η αναθέτουσα αρχή και οι 
οικονομικοί φορείς. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ, είτε απομακρυσμένα μέσω studio τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.promitheus.gov.gr/
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(άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

4.Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για Οψιγενείς μεταβολές 

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

δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα 

με τις παραγράφους 4 και 5 του επόμενου άρθρου, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των 

παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του επόμενου 

άρθρου. 

 

2.5.3 Εγγύηση συμμετοχής 

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

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης 

συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες 

ομάδες της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.2.Β της παρούσης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό. 

 

Ακολουθεί σχετικός αναλυτικός πίνακας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΡΘΡΟΥ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ 2%) 

1  Φύραμα ωοτοκίας πτερωτών θηραμάτων     1.575,00€    31,50€ 

2  Φύραμα νεοσσών πτερωτών θηραμάτων    2.625,00€    52,50€ 
3  Φύραμα ανάπτυξης πτερωτών θηραμάτων     1.575,00€    31,50€ 
4 Φύραμα συντήρησης πτερωτών θηραμάτων     1.575,00€    31,50€ 
5 Καλαμπόκι ολόκληρος καρπός    12.300,00€    246,00€ 
6 Καλαμπόκι σπαστός καρπός    11.700,00€    234,00€ 
7 Σιτάρι ολόκληρος καθαρός καρπός  14.625,00€    292,50€ 
8 Βρώμη     1.288,00€    25,76€ 
9 Ηλιόσπορος ψιλός μαύρης ποικιλίας    3.300,00€    66,00€ 

10 Ηλιόσπορος χοντρός μαύρης ποικιλίας    5.500,00€    110,00€ 
11 Βορί 11.700,00€   234,00€ 
12 Τριφύλλι     7.000,00€    140,00€ 
13 Σανό    2.800,00€    56,00€ 
14  Άχυρο        840,00€    16,80€ 
15 Κελαϊδίνη     1.950,00€    39,00€ 
16 Μείγμα τροφής για παπαγάλους    9.450,00€    189,00€ 
17 Άμμος ιχνοστοιχείων για παπαγάλους     1.800,00€    36,00€ 
18 Σουπιοκόκκαλα       800,00€    16,00€ 
19 Μείγμα τροφής για κουνέλια    3.600,00€    72,00€ 
20 Πίτουρο       150,00€    3,00€ 
21 Αλάτι         50,00€    1,00€ 
22 Ξηρά τροφή ενήλικα σκύλου   65.000,00€    1.300,00€ 
23 Ξηρά τροφή αναπτυσσόμενου σκύλου   12.000,00€    240,00€ 

24 Ξηρά τροφή ενήλικης γάτας  55.800,00€    1.116,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΩΝ (άνευ ΦΠΑ)  

 

229.003,00 € 4.580,06€   

 

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.8 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. 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. 

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

εκτέλεσης.  

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 

Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 

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

στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

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

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

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

αμετακλήτως. 

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

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία, πληροφορίες που αναφέρονται στα υποάρθρα 2.5.4 έως και 2.5.9, 

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

για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.5.4 Λόγοι αποκλεισμού
3
 

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 

φορέας, όταν αποδεικνύεται, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016 

ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
4
 

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.  

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

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 

διαχειριστές.  

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

                                                 
3      Τα σχετικά στοιχεία αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ Α, Β, Γ, Δ του ΕΕΕΣ.   
4 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Ειδικότερα, επισημαίνεται 
ότι:  
η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές 
αποφάσεις.  
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 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου
5
. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Εάν στις ως άνω (α) έως (στ) περιπτώσεις, η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) Όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση.  

     Δεν αποκλείεται ο 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
6
.  

ή/και
7
 

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

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

     Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

3. Η αναθέτουσα αρχή κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείει οικονομικό φορέα για τους λόγους των ανωτέρω 2.Α) 

και 2.Β) παραγράφων όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
8
,  

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 

                                                 
5 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017 
6  Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ. 
7   Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.  
8 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περ. θ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
9
,  

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

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

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

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

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

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

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

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 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 υποάρθρου 2.6.3 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.
10

 

  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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. 

5. Ο οικονομικός φορέας 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,  

6. 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. 

7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 

περ. Γ) και 4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 

για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

αμετάκλητη 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
11

. 

8. 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. 

9.  Αποκλείεται επίσης κάθε οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:  

α) εφόσον συμμετέχει αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση ή Συνεταιρισμό σε παραπάνω από μία 

προσφορές. 

β) εφόσον δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποάρθρων 2.5.5 «Καταλληλόλητα άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.5.6 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», 2.5.7 «Τεχνική 

                                                 
9 Σχετική δήλωση του οικ. φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  καθώς και στα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποάρθρου 2.6.3.  
10 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αρ. 
6271/ 30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
11    Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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και επαγγελματική ικανότητα» και 2.5.9 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων/Υπεργολαβία». 

 

2.5.5 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
12

 

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

Α. Nα ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας.   

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

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

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

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

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

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

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

 

2.5.6 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

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

σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ΄ της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

 

 Μέσο όρο ''ειδικό''
13

 κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2016, 

2017, 2018) κατ’ ανώτατο όριο (συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του) ίσο ή ανώτερο με το 50% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) 

του/των άρθρου/ων για το/τα οποίο/α υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 
 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχάς με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει την ανωτέρω 

επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παρ.8 των υποάρθρων 2.6.2 και 2.6.3 της παρούσας.   

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης χρηματοοικονομικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το 

υποάρθρο 2.5.9 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία» της παρούσης. Στην περίπτωση αυτή, ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

2.5.7 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο 

επίπεδο ποιότητας.  

 

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας απαιτείται: 

Α. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018) να έχει εκτελέσει παραδόσεις 

προμηθειών συναφών ποσοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, συνολικής 

αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) του/των άρθρου/ων για 

το/τα οποίο/α συμμετέχει, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Β. Τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι 

επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των 

προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. 

 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχάς με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει την ανωτέρω 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης θα 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παρ.9 των υποάρθρων 2.6.2 και 2.6.3 της 

παρούσας.   

                                                 
12 Τα σχετικά στοιχεία αποτυπώνονται στο Μέρος ΙV A΄ του ΕΕΕΣ.   
13 Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση.  
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Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων σύμφωνα με στο 

υποάρθρο 2.5.9 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία» της παρούσης. 

 

2.5.8 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

2.5.9 Στήριξη στην ικανότητα Τρίτων/Υπεργολαβία  

Α. Στήριξη στην ικανότητα Τρίτων 

1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποάρθρων 2.5.6 

και 2.5.7, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς14. 

2. Οι οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής έγγραφη δέσμευσης για τον σκοπό αυτό15
 των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 

4412/2016). 

3. Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. του υποάρθρου 2.6.1 της παρούσης είναι υποχρεωτική και 

για τον τρίτο οικονομικό φορέα. Το χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. του τρίτου ή το σύνολο των Ε.Ε.Ε.Σ. των 

τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται 

υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

4. 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 1, 2 και 4 του υποάρθρου 2.5.4 της παρούσας. 

5.  Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στο κριτήριο που 

σχετίζεται με την απαιτούμενη με την παρούσα διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 

οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Β. Υπεργολαβία 

1. 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 τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία του/των 

υπεργολάβου/ων.  

2. Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους οποιοδήποτε 

ποσοστό της σύμβασης, τότε υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα 

Ε.Ε.Ε.Σ. του υποάρθρου 2.6.1 της παρούσης του/των υπεργολάβου/ων, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή 

να επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη λόγων αποκλεισμού, των αποδεικτικών μέσων και μη αθέτησης των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, και για τον/τους υπεργολάβο/ους. Όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η Αναθέτουσα απαιτεί την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

3. 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. Κατά την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών των υπεργολάβων του 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
16

. 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. 

5. ΔΕΝ προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα.   

 

                                                 
14 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους 
προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος της υπό ανάθεσης σύμβασης.   
15 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1 και 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 

προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 
16 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 2.6 

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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

τις καταστάσεις του υποάρθρου 2.5.4 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των υποάρθρων 2.5.5  

έως 2.5.9 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
17

 (ΕΕΕΣ) υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Β. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Διορθωτικού στον 

Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Προμηθεύς ESPDint: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «Promitheus ESPDint – 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» και τις οδηγίες της υπ’αρ. 23/2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) 

Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ και αυτές του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας.  

Γ. 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 Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

ηλεκτρονική υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.5.4 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 για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, 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 τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Δ. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται 

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Ε. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά των επόμενων υποάρθρων 2.6.2 και 2.6.3, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
2.6.2 Αποδεικτικά Μέσα (άρθρου 80 του Ν.4412/2016) 

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

όπως ορίζονται στο άρθρο 2.5, συντρέχουν και κρίνονται σε τρεις (3) διαφορετικούς χρόνους: κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον Προσωρινό 

Ανάδοχο και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 

4412/2016 (άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

Β. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το υποάρθρο 2.5.9 της παρούσας, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό 

αυτό
18

 και οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του υποάρθρου 2.5.4 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση των υποάρθρων 2.5.6 και 2.5.7. 

Γ.  Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους οποιοδήποτε ποσοστό της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. Β του 

υποάρθρου 2.5.9 της παρούσας, οι υπεργολάβοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του υποάρθρου 2.5.4 της 

παρούσας. 

Δ. 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, 

                                                 
17  Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, 
Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές 
δηλώσεις.  
18 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ε.Ε.Ε.Σ. του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 ή/και όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Ε. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 2.5.4, στην περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 

2.5.4 και στην περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 2.5.4 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.5.4 εφόσον είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής τους,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στο άρθρο 2.5.5 και τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή τους,  

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους  

και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

2.6.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του υποάρθρου 2.5.4 και των δηλουμένων 

στο Ε.Ε.Ε.Σ., ο/οι Προσωρινός/οί Ανάδοχος/οι, μετά από αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να 

προσκομίσει/ουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, τόσο το 

δικαίωμα συμμετοχής όσο και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως καθορίζονται στην παρούσα, 

συνέτρεχαν και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του/τους (πρβλ. §1 αρ. 104 Ν. 

4412/16).  

1. Για την παρ.1 του υποάρθρου 2.5.4 απόσπασμα 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 του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

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

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) 

στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Για τις περ. Α) και Β) της παρ. 2 του υποάρθρου 2.5.4, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
19

. 

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, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.  

     Σημείωση: Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων αφορά και σε όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

3. Για την περ. Γ) της παρ. 2 του υποάρθρου 2.5.4 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.  

 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 

σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. 

4. Για την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του υποάρθρου 2.5.4 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

     Ειδικότερα: 

 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. 

                                                 
19 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, προκειμένου να τα 
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.  
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 Το 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.  

 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
20

. 

 Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

 

     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 1, 2α΄ και β΄ και 4β΄ του υποάρθρου 2.5.4, 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. Στην 

περίπτωση αυτή η ένορκη βεβαίωση θα συνοδεύεται από επίσημη δήλωση των αρμόδιων δημόσιων 

αρχών, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του υποάρθρου 

2.5.4. 

 

5. Για τις λοιπές (α, γ-θ) περιπτώσεις της παραγράφου 4 του υποάρθρου 2.5.4 (αντίστοιχα στο Ε.Ε.Ε.Σ. 

Mέρος ΙΙΙ΄ - Γ΄), καθώς και για αυτές της παραγράφου 9, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα:  

Α) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου 4 

και 9 λόγοι αποκλεισμού, και 

Β) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

6. Για την απόδειξη της απαίτησης του υποάρθρου 2.5.5 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

     Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό υποάρθρο. 

     Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

7. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.5.6 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

     Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, 

συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, 

στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη 

χώρα του υποψηφίου.  

         Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, τα έντυπα Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» συνοδευόμενα από  

υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του μέσου γενικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων ετών.  

         Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή 

τα σχετικά στο προηγούμενο εδάφιο, επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

8. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του υποάρθρου 2.5.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Α. Κατάλογο εκτελεσθέντων συμβάσεων με αναφορά της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου 

παράδοσης, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του υποψήφιου σε 

αυτές, συνοδευόμενος από βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης:  

α) Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από 

την αρμόδια αρχή. 

β) Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε  βεβαίωση 

του αποδέκτη της προμήθειας. 

Β. To ISO 22000 ή ισοδύναμό του που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα  

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς 

 9. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης, 

λειτουργίας και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

                                                 
20 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του και λειτουργία 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. 

 

 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 και επιπλέον: 

  Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό, στο οποίο δηλώνεται : 

α) Ο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του,  

β) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην Ένωση ή Κοινοπραξία,  

γ) Ότι τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την τήρηση των υποχρεώσεών τους ως Αναδόχου Ένωσης.  

 

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, σύμφωνα με το υποάρθρο 

2.5.9 της παρούσας: 

Α. στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό
21

 καθώς και τα δικαιολογητικά τους από τα οποία αποδεικνύεται ότι 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού και ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (υποάρθρα 2.5.6 - 2.5.7). 

Β. προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους οποιοδήποτε ποσοστό της 

σύμβασης, προσκομίζει τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη 

συνδρομή ή μη λόγων αποκλεισμού και μη αθέτησης των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016, και για τον/τους υπεργολάβο/ους.  

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 

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

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

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

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

1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 

αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

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

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Επιπλέον γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

4. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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. (παρ.14 άρθρο 107 ν. 4497/2017). 

5. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

 

ΑΡΘΡΟ 2.7 

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.7.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Α. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης και των 

Παραρτημάτων της, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Κάθε ενδιαφερόμενος 

                                                 
21 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 
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οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο είτε για περισσότερα 

είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου, σύμφωνα με τον 

πίνακα του άρθρου 1.2.Β της παρούσας.
 

Β.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 

Γ. 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
22

. 
 

2.7.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών (Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/2017, τ. Β΄) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της διαδικτυακής 

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

προβλεπόμενη Απόφαση Δημάρχου, στην Ελληνική Γλώσσα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της υπ’αρ. 56902/215/2017 Υ.Α. 
 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της (άρθρο 37 παρ. 4 του ν.4412/2016). 

 

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

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

το επόμενο υποάρθρο 2.7.3 και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το επόμενο υποάρθρο 2.7.4 και τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  

 

 Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

21 του ν. 4412/2016, σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος. 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. 

 

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

περιγράφεται παρακάτω: 

3.1 Συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος.  

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

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

υπογράφονται ψηφιακά και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον 

οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

3.3 Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο υποάρθρο 2.7.3 της παρούσας, 

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

τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (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 

                                                 
22 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στο άρθρο 2.5.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς. 

3.4 Το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του υποάρθρου 2.7.4. και του Παραρτήματος  Δ΄ της 

παρούσας, υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

προσφορά» ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

 

 Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης (άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 

4609/2019). 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς, το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 

ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 

(Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά 

υποβάλλεται στο Σύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον 

οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, 

προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

 

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

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, στο 

Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2
ος

 όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού,  
β) η λέξη «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 

δ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής 

ηλεκτρονικών προσφορών, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα,  

τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 

εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δε 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 εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 

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

πρωτοτύπων. 

 Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες 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. 

 

Απόσυρση προσφοράς:  

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Πιστοποιημένος 

χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αθηναίων η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην 

απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω 

του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 
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2.7.3  Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.7.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν:  

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στο υποάρθρο 2.6.1 της 

παρούσας και το Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας,  

και 

ii) την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα υποάρθρα  2.4.1, 2.5.3 και το Παράρτημα Ε΄ της 

παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παρ. 4 του υποάρθρου 2.7.2. της παρούσας, 

 

2.7.3.2 «Τεχνική Προσφορά» 

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

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα 

ως άνω Παραρτήματα.
.
   

 Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η υποχρέωση να συμπεριλάβουν στον 

(υπο)φάκελο της  τεχνικής  προσφοράς, πλήρη τεχνική περιγραφή, έγγραφα ή φυλλάδια, με τα 

συστατικά των εκάστοτε ζωοτροφών, ώστε να αποδεικνύεται ότι καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

 

2.7.4  Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 

όπως έχει ορισθεί στο υποάρθρο 1.2.Β της παρούσης. Η οικονομική προσφορά - προσφερόμενη τιμή - 

δίνεται σε ευρώ, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  

 

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

πρέπει να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο «Οικονομική προσφορά» και το υπόδειγμα οικονομικής 

προσφοράς που υπάρχει στο Παράρτημα  Δ΄ της παρούσας, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο σε μορφή 

.pdf. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

 Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η παράδοση των 

ειδών στις αποθήκες της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί».  

 Επίσης στην προσφορά θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των  

ζητούμενων ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
.
 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

 Tο εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε 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 παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.8 

Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Α. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

τριακοσίων (300) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

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

Β. 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 2.5.3 της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Γ. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

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

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
(άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016) 
Δ. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. (άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 2.9 

Λόγοι απόρριψης προσφορών  
(άρθρο 91 του ν. 4412/2016) 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα υποάρθρα 2.7.1 (Γενικοί 

όροι υποβολής προσφορών), 2.7.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.7.3. (Περιεχόμενο 

υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.7.4. (Περιεχόμενο υποφακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 

και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Προσωρινός Ανάδοχος-Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) και στο άρθρο 2.8 (Χρόνος ισχύος προσφορών) 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 το άρθρο 102 «Συμπλήρωση-αποσαφήνιση 

πληροφοριών & δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016, 

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 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. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 

και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία κρίνεται ως μη κανονική ήτοι: (παρ.3 άρθρου 26 Ν.4412/2016) 

i. δεν πληροί τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης (παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 

δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές), 

ii. υπεβλήθη εκπρόθεσμα, 

iii. υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, 

iv. κρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλή, μη δεόντως αιτιολογημένη σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο υποάρθρο 3.1.2. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3.1 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών, κατά το άρθρο 100 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της υπ’ αρ. 56902/215 Υ.Α., ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής 

στάδια: 

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

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

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

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

προβλέπεται στην παρ.4 του υποάρθρου 2.7.2 της παρούσης.  

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

ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 

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 Αξιολόγησης 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 

συμμετοχής προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την ως άνω Επιτροπή, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή
23

, προκειμένου η τελευταία να ορίσει 

και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», σχετικά με την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών
24

. 

 

δ) Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των 

οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους 

όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 

αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το 

εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από την ως άνω Επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

 

 Οι ως άνω αξιολογήσεις ολοκληρώνονται εντός των προβλεπόμενων στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 

προθεσμιών.  

                                                 
23 Μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
24  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
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 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.  

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

(άρθρο 90 του Ν.4412/2016).  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει, με σχετική έγγραφη μέσω του Συστήματος ειδοποίησης, τους 

οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν ή να συμπληρώσουν 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 αυτή ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά 

σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως κατ’ αρχήν 

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.Κλιμ. Ζ Πράξη 

123/2017). 

 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Aναθέτουσα Aρχή μια απόφαση
25

, με την οποία επικυρώνονται, 

εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 221
Α
 του Ν.4412/2016 προθεσμίας, τα αποτελέσματα  όλων των 

ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 

μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων.
26

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

 Γενικότερα η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι 

προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις-συμπληρώσεις 

των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών 

φορέων και αναθετουσών αρχών πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

Συστήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.2 

Προσωρινός Ανάδοχος - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Αποσφράγιση & 

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
27

 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα, πρέπει 

να συντρέχουν και κρίνονται σε τρεις (3) διαφορετικούς χρόνους: κατά την υποβολή της προσφοράς, 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

 

1.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο») να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 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 κατακύρωσης που περιγράφονται στο υποάρθρο 

2.6.3 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.5.4 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.5.5 - 2.5.7 αυτής. 

1.2 Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Προσωρινό Ανάδοχο ηλεκτρονικά στον χώρο 

«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Μειοδότη», σε μορφή αρχείων .pdf, και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν, 

κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή, σε σφραγισμένο φάκελο στο Γενικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων αρ. 22, 2
ος

 όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει 

                                                 
25 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
26  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
27 Βλ. άρθρο 103 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 17 της υπ’ αρ. 56902/215 Υ.Α. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000027590_N0000027619_S0000136835
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000027590_N0000027619_S0000136835
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συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών
28

. 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. 

1.3   Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

1.4 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 1.1 του παρόντος, 

αίτημα προς την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

1.5   Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 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, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για Οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια του άρθρου 2.5.2 της παρούσας, που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, 

δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

1.6    Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται. 

1.7  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

της Aναθέτουσας Aρχής (Οικονομική Επιτροπή) για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου.  

1.8   Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 

και ως εξής:  Ποσοστό έως 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και έως 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας (άρθρο 105 Ν.4412/2016). Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

1.9   Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων του 

επόμενου άρθρου 3.3 της παρούσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.3 

Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης - Συμφωνητικό 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, την απόφαση κατακύρωσης μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

3. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο. 

4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

                                                 
28 Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε 
του ν. 4605/2019. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,  

β) ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης από το Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

γ)  ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, και 

δ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η 

υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 

συνοδεύει τη σύμβαση. 

5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 

προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, 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, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Συστήματος.  

6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα με την ειδική πρόσκληση προθεσμία, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική συμμετοχής του και 

ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.4 

Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

3.4.1. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.  

Συγκεκριμένα: 

1. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής - Απαγόρευση άσκησης άλλων προσφυγών 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε 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 και 

να ζητήσει: 

- προσωρινή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366,  

- ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή  

- ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368. (άρθρο 346 παρ.1 του 

Ν.4412/2016), (άρθρο 3 παρ.1 του ΠΔ 39/2017).  

Β. Η άσκηση της 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. (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016), 

(άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 39/2017). 

Γ. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από 

την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 του άρθρου 360 του ν. 4412/2016. (άρθρο 360 παρ.3 του 

Ν.4412/2016), (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19), (άρθρο 3 παρ.3 του ΠΔ 39/2017).   

Δ.  Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στα 

άρθρα 372 και 373 του Ν.4412/2016. 

2. Προθεσμία άσκησης προσφυγής 

Α. 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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126803
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126803
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133650
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126817
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133650
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126817
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126817
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027510_S0000133709
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133650
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, 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. 

Β. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 παρ.1 του Ν.4412/2016), 

(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017). 

Γ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ.2 του 

Ν.4412/2016), (άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017). 

3. Τρόπος Άσκησης προσφυγής  

Α. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
29

 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου και 

κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ.  

Α.1  Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  

Α.2 Επιλέγεται κατά περίπτωση η ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτεται το σχετικό 

έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου .PDF, το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
30

.  

Β. Η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, κοινοποιεί με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ την κατάθεση της προσφυγής και, αφού λάβει τα απαιτούμενα 

στοιχεία, της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. 

Β.1 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός 

πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 

προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 

προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και  

Β.2 διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της 

προηγούμενης περίπτωσης, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της 

να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 

προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο 

μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής. 

 

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον 

προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής (άρθρο 8 παρ.4 του ΠΔ 

39/2017). 

4. Άσκηση παρέμβασης  
Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση 

της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή 

του (άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016), (άρθρο 7 του ΠΔ 39/2017). 

5. Εξέταση της προσφυγής 

Με πράξη του προεδρεύοντος του Κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα «εξέτασης» της προσφυγής, η 

οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη «εξέταση» της 

                                                 
29 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016, το άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017  και το άρθρο 19 της ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
30 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126818
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133651
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126818
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126818
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133651
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133870
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133655
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133655
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126819
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133654
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133655
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προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε 

εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. (άρθρο 365, παρ.4 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 (άρθρο 367 του ν. 4412/2016). 

 

Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί 

αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην 

αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια (άρθρο 367 του ν. 4412/2016). 

 

H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 

 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ 
(άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017). 

6. Παράβολο 

α. Ύψος Παραβόλου 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δε μπορεί να 

είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ κατά τα 

ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017.  

β. Τρόπος κατάθεσης 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η καταβολή του 

παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]) και αποτελεί έσοδο 

του κρατικού προϋπολογισμού. Δεσμεύεται αυτόματα με την πληρωμή στην Τράπεζα (άρθρο 4  της ΠΟΛ. 

1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1126/10-08-2017 (ΦΕΚ 2957 Β΄) και 

δεν εκδίδεται βεβαίωση ελέγχου και δέσμευσης από την ΑΕΠΠ. Ως βεβαίωση ελέγχου και δέσμευσης, 

κατά την έννοια του αρ. 5 παρ. 4 ΠΔ 39/17, αποτελεί η εκτύπωση του παράβολου, μετά την πληρωμή του, 

με την ένδειξη «δεσμευμένο» και επισυνάπτεται, μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα, στην 

Προδικαστική Προσφυγή. (σχετ. ανακοίνωση στην ιστοσελίδα http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-

21306/htdocs/index.php της ΑΕΠΠ). 

γ. Επιστροφή παραβόλου 

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 

απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. (άρθρο 363 του Ν.4412/2016), (άρθρο 5 παρ.5 του ΠΔ 39/2017). 

7. Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016, η οποία 

διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 

4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) 

προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

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. 
(άρθρο 364 του Ν.4412/2016), (άρθρο 6 του ΠΔ 39/2017), (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19). 

8. Δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης 
Α. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με 

τριμελή σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 

έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και 

της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 

συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 

εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133652
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126820
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133652
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126821
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027551_N0000027666_S0000133653
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027510_S0000133709
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αίτησης ακύρωσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών 

αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α' 8). 

Β. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 

αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της.  

Γ. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Δ. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται 

και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της 

εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση 

της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της 

αναστολής.  

Ε. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.5 

Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου:  

1. Ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας 

διακήρυξης, ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 3.3 της παρούσας, 

2. Δύναται να ματαιώσει τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

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

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, 

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

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

ε) στην περίπτωση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 2.8 της παρούσας, 

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

του περιβάλλοντος. 

3.Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή 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. 

4.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 

η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο 

της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον 

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

5.Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 

φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 

άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 4.1 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης  

Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της 

προμήθειας της σύμβασης. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή 

επικοινωνεί με το φορέα που την έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4 της παρούσας, στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό τους να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 Η εγγύηση:  

Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε 

απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της προμήθειας της σύμβασης. 

 Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4.10 της παρούσας, 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 4.2 

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4270/2014, του 

Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ.80/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

ΑΡΘΡΟ 4.3 

Χρόνος Έναρξης / Διάρκεια Σύμβασης - Όροι – Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 

  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία 

του χρόνου έναρξης ισχύος.  

 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 130 του Ν.4412/2016): 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

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

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 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. 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης (άρθρο 202 του Ν.4412/2016) 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά 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, 

ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 
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ΑΡΘΡΟ 4.4 

Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης 
(άρθρα 208 & 221 του Ν.4412/2016) 

1. H παραλαβή γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα 

με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω 

νόμου.  

2. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

3. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διακρίνεται σε: α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 

α) Ο  Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την 

Επιτροπή Παραλαβής. Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει 

ότι οι ζωοτροφές είναι ακατάλληλες για κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις 

κ.λ.π.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.), 

δύναται να μην το επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά να καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή 

Χημικό της Περιφέρειας Αττικής ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με 

το είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η Επιτροπή  μπορεί να παραλάβει 

το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα.     

β) Ο Εργαστηριακός περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική εξέταση κλπ που 

διενεργούνται σε ειδικά εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για 

τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο. H 

δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα αποστέλλονται στις  

αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία  κ.λ.π.) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό.    

     Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του 

προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του 

αρνήθηκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. Για την διενέργεια 

δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι του Κανονισμού 152/2009 περί «καθορισμού μεθόδων 

δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών». 

    Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, 

το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.  Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

4. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με τις σχετικές  

παραγράφους του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

6. 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. 

7. 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΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

8. Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

9. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.5 

Χρόνος Παράδοσης & Παραλαβής Υλικών  
(άρθρα 206 & 209 του Ν.4412/2016) 

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους καθοριζόμενους από τα σχετικά άρθρα της παρούσας και τα Παραρτήματα Α΄ και Β΄, χρόνους.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις υπό προμήθεια ζωοτροφές σε άριστη κατάσταση, 

τμηματικά ανά τρίμηνο ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Αστικής Πανίδας και του Τμήματος 
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Εθνικού Κήπου, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη τμηματική παραγγελία, στις αποθήκες της 

Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί», επί της οδού Κανελλοπούλου 5,  Αθήνα 

-  Τ.Κ. 11527, σε ημερομηνίες και ώρες που θα καθορίζονται από τη Δ/νση, με δαπάνη του προμηθευτή.  

3. Η ημερομηνία παραγωγής των ζωοτροφών να είναι εντός του εξάμηνου (6μηνου) από  

 την ημερομηνία παράδοσης  αυτών, ενώ η ημερομηνία λήξης τους να είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους 

από την εκάστοτε ημερομηνία παράδοσης. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των ζωοτροφών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις 

ζωοτροφές, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

5. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού 

του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών.  

6. 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. 

7. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

Δημ.Συμβουλίου, 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.  

8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του Δημ.Συμβουλίου, 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 

σύμβαση και το άρθρο 4.4 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

9. Η σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.6 

Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας  
(άρθρο 206 Ν.4412/2016)  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης μέσα στα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίζουν τα άρθρα 4.3 έως 4.5 της παρούσας.  

2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (παρ.1 άρθρου 206 Ν.4412/2016):  

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύμβασης” του Ν.4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης, 

υπό τον όρο ότι η δυνατότητα παράτασης δεν θα συνεπάγεται υπέρβαση των ποσοτήτων της διακήρυξης, 

και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης (Ελ.Συν.Στ΄ Κλιμ. Πράξεις 111/2016, 83/2017, 

109/2017). 

3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του Αναδόχου. 

5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου 4.9 της παρούσας. 

6. 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 προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000027590_N0000027618_S0000136698
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000027590_N0000027618_S0000136699
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000027590_N0000027618_S0000136700
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ΑΡΘΡΟ 4.7 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 
(άρθρα 207 Ν.4412/2016)  

Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Β. 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. 

Γ. 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 προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 

χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Δ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 

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. 

  

ΑΡΘΡΟ 4.8 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
(άρθρο 213 Ν.4412/2016)  

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. 

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. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.9 

Τρόπος πληρωμής ποσού σύμβασης - Κρατήσεις 

Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% έκαστου 

τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής 

από το Δήμο.  

 Οι κατακυρωθείσες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

 Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η παράδοση των 

ειδών στις αποθήκες της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί». Επίσης θα 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των  ζητούμενων ειδών, στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

Δικαιολογητικά πληρωμής 

Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της παρούσας ή 

σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής (σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016), αποδεικτικό 

προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.  

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.  
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Εξόφληση τιμήματος 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε είκοσι εννέα (29) ημέρες από την 

ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, 

άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος προσκομίσει τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών 

και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του 

Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143
Α
΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 

ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 

α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (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
31

. 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση 

επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας 

σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/22-03-

2017). 

δ) Έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) περίληψης της παρούσης. (Κατά την υπογραφή 

του Συμφωνητικού θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους 

δημοσιευτικών εξόδων).  

ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

στ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.  

 

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΑΡΘΡΟ 4.10 

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. 

 
ΑΡΘΡΟ 4.11 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του υποάρθρου 2.5.4 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.12 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
 (άρθρο 203 Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

                                                 
31 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της 
ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας.  

 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: α) Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4.13 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
(άρθρο 205 Ν.4412/2016) 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 4.5 (Χρόνος Παραλαβής Υλικών), 4.6 (Παράταση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης Προμήθειας), 

4.7 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 4.8 (Απόρριψη συμβατικών υλικών-

Αντικατάσταση) και 4.12 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), καθώς και κατ' εφαρμογή των 

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης 

ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 

επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.14 

 Δικαστική επίλυση διαφορών 
(άρθρο 205Α Ν.4412/2016) 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

 

Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, 

επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 

εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 

4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 

τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

          Παρασκευή Μυριανθοπούλου     Παναγιώτης Μπιμπούδης    Ιωάννης Βακουντούζης 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 278.746,97 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  Κ.Α. 6699.011 Φ35, 6699.012 Φ35 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ                 

Δ/ΝΣΗ:  ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ                                        

ΤΜΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ    
Πληροφ.:  Πέτρος Χαρπαλής      

Τηλ.:  210 3239201-2 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν  οι 

διατροφικές ανάγκες: 
 

 Των ζώων και πτηνών που φιλοξενούνται στο μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους της πρώην 

Σχολής Χωροφυλακής, 

 Των ζώων και πτηνών που φιλοξενούνται στον Εθνικό Κήπο, 

 Των αδέσποτων σκύλων και γατών που εντάσσονται στο πρόγραμμα καταγραφής, σήμανσης, 

στείρωσης και κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Αθηναίων και εφόσον δεν υιοθετηθούν 

επανατοποθετούνται στο φυσικό περιβάλλον, 
 

στα πλαίσια των υποχρεώσεων από την εφαρμογή των διατάξεων του  Ν.4039 / 2012 «Για τα δεσποζόμενα 

ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με 

κερδοσκοπικό σκοπό» (ΦΕΚ Α΄/15/02.02.2012) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 46 

του Ν. 4235/14: 

 «…την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
έχουν από κοινού οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής 
και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις…». 
 

Στην εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας τροφής λήφθηκαν υπόψη: 
 

 Σύμφωνα με τους υπεύθυνους διαχείρισης των φιλοξενούντων ζώων στο Άλσος της πρώην Σχολής 

Χωροφυλακής και στον Εθνικό Κήπο, ο μέσος αριθμός των ζώων που φιλοξενούνται κατά τη διάρκεια 

του έτους και σιτίζονται με μέριμνα του Δήμου, σύμφωνα και με τα στοιχεία των προηγούμενων 

ετών, εκτιμάται σε περίπου 130, σύνολο που αφορά σε παγώνια, κοκόρια, περιστέρια, χήνες, πάπιες, 

παπαγάλους, ορτύκια , κουνέλια, φασιανούς κ.λπ. για τον Εθνικό Κήπο και περίπου 70, σύνολο που 

αφορά σε παγώνια, κότες,  πάπιες, παπαγάλους, κουνέλια, φασιανούς, άλογα κ.λπ. για το Άλσος της 

Πρ. Σχ. Χωροφυλακής. 

 Το Μνημόνιο Συνεργασίας με τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις που έχουν έδρα και δράση 

εντός των διοικητικών του ορίων, προκειμένου να γίνεται διανομή των προμηθευόμενων από το Δήμο 

Αθηναίων ζωοτροφών σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς της πόλης. (Α.Π. 080069 -14.03.2019- ΑΔΑ: 

Ω992Ω6Μ-ΞΨΒ). 

 Σύμφωνα με την Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του ανωτέρω Μνημονίου (Α.Π. 

193975-30.07.2018 ΑΔΑ: 7ΝΥ9Ω6Μ-ΓΕΑ) , ο μέσος αριθμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που 

σιτίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και αυτών που σιτίζονται με μέριμνα του Δήμου, 

σύμφωνα και με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών από την εφαρμογή του προγράμματος 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου, εκτιμάται περίπου σε 1.300 ζώα.  

Η εν λόγω Επιτροπή διανέμει 4.250 κιλά κάθε 45 ημέρες περίπου. Ως εκ τούτου η απαιτούμενη 

ποσότητα για 30 μήνες αντιστοιχεί περίπου σε 87.000 κιλά: 56.000 κιλά ξηρά τροφή ενήλικα και 

αναπτυσσόμενου σκύλου και 31.000 κιλά ξηρά τροφή ενήλικης γάτας. 

(87.000 κιλά /30 μήνες=2.900 κιλά ανά μήνα, δηλαδή 95κιλά ανά ημέρα)  

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις, οι κάτωθι ζωοτροφές ταξινομούνται με CPV:  15700000-5 –ζωοτροφές. 
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Άρθρο 1 

Φύραμα ωοτοκίας πτερωτών θηραμάτων σε μορφή pellets με σύσταση:  

 Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεΐνες) : 16% τουλάχιστον, 

 Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 2% τουλάχιστον,  

 Ινώδεις Ουσίες: 3% τουλάχιστον, 

 Ολική Τέφρα: 10% τουλάχιστον,  

 Υγρασία: 10% τουλάχιστον. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των  40 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 2 

Φύραμα νεοσσών πτερωτών θηραμάτων σε μορφή αλευρώδη με σύσταση: 

 Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεΐνες) : 19% τουλάχιστον, 

 Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 3% τουλάχιστον,  

 Ινώδεις Ουσίες: 3% τουλάχιστον, 

 Ολική Τέφρα: 5% τουλάχιστον,  

 Υγρασία: 11% τουλάχιστον. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 40 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 3 

Φύραμα ανάπτυξης πτερωτών θηραμάτων σε μορφή pellets με σύσταση:  

 Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεΐνες) : 18% τουλάχιστον,  

 Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 3% τουλάχιστον,  

 Ινώδεις Ουσίες: 3% τουλάχιστον, 

 Ολική Τέφρα: 5% τουλάχιστον,  

 Υγρασία: 11% τουλάχιστον. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 40 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 4 

Φύραμα συντήρησης πτερωτών θηραμάτων σε μορφή pellets με σύσταση: 

 Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεΐνες) : 16% τουλάχιστον,  

 Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 3% τουλάχιστον,  

 Ινώδεις Ουσίες: 3% τουλάχιστον, 

 Ολική Τέφρα: 5% τουλαχιστον,  

 Υγρασία: 11% τουλάχιστον. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 40 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 5 

Καλαμπόκι ολόκληρος  καθαρός καρπός 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 40 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 6 

Καλαμπόκι σπαστός καρπός απαλλαγμένος ξένων προσμίξεων 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 40 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) . 

Άρθρο 7 

Σιτάρι ολόκληρος καθαρός καρπός  

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 40 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 8 

Βρώμη καθαρός ολόκληρος ξεφλουδισμένος καρπός 

Θα προσφέρεται συσκευασμένη σε σάκους των 40 kg περίπου (απόκλιση ±5kg). 

 Άρθρο 9 

Ηλιόσπορος ψιλός μαύρης ποικιλίας 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

 

Άρθρο 10 

Ηλιόσπορος χοντρός μαύρης ποικιλίας 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 11 

Βορί καθαρός σπόρος χωρίς γευστικές προσμίξεις 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .   





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»  
~ 48 ~ 

 

Άρθρο 12 

Τριφύλλι καλά αποξηραμένο χόρτο απαλλαγμένο ξένων προσμίξεων και σκόνης, δεμένο σε μπάλες  

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε δεμάτια (μπάλες) των 20 kg περίπου (απόκλιση ±3kg) .  

Άρθρο 13 

Σανό ξηρού χορταριού, με περιεκτικότητα σε βρώμη, τριφύλλι, κτηνοτροφικά φυτά που κόβονται πριν 

την ωρίμανση, αποξηραίνονται στον ήλιο και αποθηκεύονται, δεμένο σε μπάλες. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε δεμάτια (μπάλες) των 20 kg περίπου (απόκλιση ±3kg).  

Άρθρο 14 

Άχυρο από σιτάρι που θα προσφέρεται δεμένο σε μπάλες των 20 kg περίπου (απόκλιση ±3kg). 

 

Άρθρο 15 

Κελαϊδίνη παρασκευασμένη από ανάμιξη σπόρων κεχριού, κανναβουριού, δημητριακών, φρούτων  

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 16 

Μείγμα τροφής για παπαγάλους 

Μείγμα μεγάλου λευκού ηλιόσπορου , ψιλού ηλιόσπορου, βορί , μεγάλων φιστικιών , φιστικιών 

αποφλοιωμένων, βρώμης αποφλοιωμένης , καλαμποκιού , κολοκυθόσπορου , άγριου ρυζιού . 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 17 

Άμμος ιχνοστοιχείων για παπαγάλους  

Μείγμα ασβεστίου και φωσφόρου, σε ψίχουλα. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 5 kg περίπου (απόκλιση ±1,5kg) . 

Άρθρο 18 

Σουπιοκόκκαλα καλά αποξηραμένα, συσκευασμένα ανά κιλό σε διάφανη μεμβράνη ή χάρτινο κουτί. 

 

Άρθρο 19 

Μείγμα τροφής για κουνέλια 

Μείγμα μηδικάλευρου , ηλιάλευρου ,δημητριακούς καρπούς, υποπροϊόντα δημητριακών (πίτυρα), 

ηλιάλευρο, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονο-ασβέστιο , αλάτι, αμινοξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία 

με σύσταση: 

 Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεΐνες) : 16% τουλάχιστον, 

 Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 3% τουλάχιστον,  

 Ινώδεις Ουσίες: 18% τουλάχιστον, 

 Ολική Τέφρα: 10% τουλάχιστον,  

 Υγρασία: 12% τουλάχιστον. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 20 

Πίτουρο σίτου, ψιλό, καθαρό από προσμίξεις. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένο σε σάκους των 10 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

Άρθρο 21 

Μαγειρικό αλάτι σε συσκευασία του 1 kg.  

 

Άρθρο 22 

Ξηρά τροφή ενήλικα σκύλου  

Θα προσφέρεται σε μορφή κροκέτας μονόχρωμη ή πολύχρωμη, η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα 

ιχνοστοιχεία, τις απαραίτητες βιταμίνες, με σύσταση: 

 Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεΐνες) : 22% τουλάχιστον, 

 Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 8% τουλάχιστον,  

 Ινώδεις Ουσίες: 4% τουλάχιστον, 

 Ολική Τέφρα: 8% τουλάχιστον,  

 Υγρασία: 8% τουλάχιστον. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένη σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) . 

Άρθρο 23 

Ξηρά τροφή αναπτυσσόμενου σκύλου  

Θα προσφέρεται σε μορφή κροκέτας μονόχρωμη ή πολύχρωμη, η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα 

ιχνοστοιχεία, όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, με σύσταση: 

 Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεΐνες) : 30% τουλάχιστον, 
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 Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 12% τουλάχιστον,  

 Ινώδεις Ουσίες: 4% τουλάχιστον, 

 Ολική Τέφρα: 8% τουλάχιστον,  

 Υγρασία: 9% τουλάχιστον. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένη σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

 

Άρθρο 24 

Ξηρά τροφή ενήλικης γάτας 

Θα προσφέρεται σε μορφή κροκέτας μονόχρωμη ή πολύχρωμη, η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα 

ιχνοστοιχεία, όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, με σύσταση: 

 Ολικές Αζωτούχες Ουσίες (πρωτεΐνες) : 30% τουλάχιστον, 

 Ολικές Λιπαρές Ουσίες: 12% τουλάχιστον,  

 Ινώδεις Ουσίες: 4% τουλάχιστον, 

 Ολική Τέφρα: 8% τουλάχιστον,  

 Υγρασία: 9% τουλάχιστον. 

Θα προσφέρεται συσκευασμένη σε σάκους των 20 kg περίπου (απόκλιση ±5kg) .  

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει: 

Να προσκομίσουν για τα προσφερόμενα είδη έγγραφα ή φυλλάδια, με τα συστατικά των εκάστοτε 

ζωοτροφών, ώστε να αποδεικνύεται ότι καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές.  

       

Ακολουθεί πίνακας με ενδεικτικό καταμερισμό των ποσοτήτων που θα παραδοθούν κατ’ έτος: 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

kg 

kg για 

2019 

kg για 

2020 

kg για 

2021 

1 Φύραμα ωοτοκίας πτερωτών θηραμάτων kg 1.500 300 600 600 

2 Φύραμα νεοσσών πτερωτών θηραμάτων kg 2.500 500 1.000 1.000 

3 Φύραμα ανάπτυξης πτερωτών θηραμάτων kg 1.500 300 600 600 

4 Φύραμα συντήρησης πτερωτών θηραμάτων kg 1.500 300 600 600 

5 Καλαμπόκι ολόκληρος καρπός kg 20.500 4.100 8.200 8.200 

6 Καλαμπόκι σπαστός καρπός kg 19.500 4.000 7.750 7.750 

7 Σιτάρι ολόκληρος καθαρός καρπός kg 22.500 4.500 9.000 9.000 

8 Βρώμη kg 560 112 224 224 

9 Ηλιόσπορος ψιλός μαύρης ποικιλίας kg 1.500 300 600 600 

10 Ηλιόσπορος χοντρός μαύρης ποικιλίας kg 2.500 500 1.000 1.000 

11 Βορί kg 4.500 900 1.800 1.800 

12 Τριφύλλι kg 10.000 2.000 4.000 4.000 

13 Σανό kg 4.000 800 1.600 1.600 

14 Άχυρο kg 2.000 400 800 800 

15 Κελαϊδίνη kg 650 130 260 260 

16 Μείγμα τροφής για παπαγάλους kg 3.500 700 1.400 1.400 

17 Άμμος ιχνοστοιχείων για παπαγάλους kg 1.000 200 400 400 

18 Σουπιοκόκκαλα kg 4 0.80 1.6 1.6 

19 Μείγμα τροφής για κουνέλια kg 4.500 900 1.800 1.800 

20 Πίτουρο kg 150 30 60 60 

21 Αλάτι kg 50 10 20 20 

22 Ξηρά τροφή ενήλικα σκύλου kg 50.000 10.000 20.000 20.000 

23 Ξηρά τροφή αναπτυσσόμενου σκύλου kg 6.000 1.200 2.400 2.400 

24 Ξηρά τροφή ενήλικης γάτας kg 31.000 7.000 12.000 12.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 278.746,97 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  Κ.Α. 6699.011 Φ35, 6699.012 Φ35 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ                 

Δ/ΝΣΗ:  ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ                                        

ΤΜΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ    
Πληροφ.:  Πέτρος Χαρπαλής      

Τηλ.:  210 3239201-2 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ζωοτροφών, προκειμένου να  καλυφθούν οι διατροφικές 

ανάγκες: 

α) Των ζώων και πτηνών που φιλοξενούνται στο μικρό ζωολογικό κήπο του Άλσους της πρώην Σχολής 

Χωροφυλακής, 

β) Των ζώων και πτηνών που φιλοξενούνται στον Εθνικό Κήπο, 

γ) Των αδέσποτων σκύλων και γατών που εντάσσονται στο πρόγραμμα καταγραφής, σήμανσης, στείρωσης 

και κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Αθηναίων, 
 

και αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι άρθρα: 
 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Φύραμα ωοτοκίας πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

2 Φύραμα νεοσσών πτερωτών θηραμάτων kg 2.500 

3 Φύραμα ανάπτυξης πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

4 Φύραμα συντήρησης πτερωτών θηραμάτων  kg 1.500 

5 Καλαμπόκι ολόκληρος καρπός   kg 20.500 

6 Καλαμπόκι σπαστός καρπός   kg 19.500 

7 Σιτάρι ολόκληρος καθαρός καρπός kg 22.500 

8 Βρώμη  kg 560 

9 Ηλιόσπορος ψιλός μαύρης ποικιλίας kg 1.500 

10 Ηλιόσπορος χοντρός μαύρης ποικιλίας kg 2.500 

11 Βορί kg 4.500 

12 Τριφύλλι  kg 10.000 

13 Σανό kg 4.000 

14  Άχυρο  kg 2.000 

15 Κελαϊδίνη  kg 650 

16 Μείγμα τροφής για παπαγάλους kg 3.500 

17 Άμμος ιχνοστοιχείων για παπαγάλους  kg 1.000 

18 Σουπιοκόκκαλα kg 4 

19 Μείγμα τροφής για κουνέλια kg 4.500 

20 Πίτουρο kg 150 

21 Αλάτι kg 50 

22 Ξηρά τροφή ενήλικα σκύλου  kg 50.000 

23 Ξηρά τροφή αναπτυσσόμενου σκύλου  kg 6.000 

24 Ξηρά τροφή ενήλικης γάτας kg 31.000 
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Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, εφόσον είναι σύμφωνη με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές», τη 

«Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τους όρους της Διακήρυξης. 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας 

προσφορά ανά άρθρο: είτε για ένα άρθρο, είτε για περισσότερα, είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε 

των ζητούμενων ποσοτήτων έκαστου άρθρου, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. 

 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Σύμβασης:  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Αθηναίων.  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 278.746,97€ συμπ/νου ΦΠΑ 13 & 

24%: 229.003,00€ + 49.743,97€ Φ.Π.Α. (6.165,25€ Φ.Π.Α. 13% & 43.578,72€ Φ.Π.Α. 24%) & θα 

καταλογισθεί σε βάρος: 

του Κ. Α.  6699.011 Φ35 με τίτλο “Προμήθεια Ζωοτροφών” και  

του Κ.Α. 6699.012 Φ35 με τίτλο “Προμήθεια Ζωοτροφών (Εθνικός Κήπος)”  , 

των οικονομικών ετών 2019, 2020 & 2021 των αντίστοιχων προϋπολογισμών του Δήμου Αθηναίων. 
 

Αναλυτικά: 

Η δαπάνη των 236.608,72€ : 193.528,00€ + 43.080,72€ Φ.Π.Α. (3.978,00€ Φ.Π.Α. 13% & 39.102,72€ 

Φ.Π.Α. 24%), θα βαρύνει τον Κ.Α. 6699.011Φ35 “Προμήθεια Ζωοτροφών” πίστωση του προϋπολογισμού 

των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 93959/28.03.2019 (ΑΔΑ: 

7ΝΤ6Ω6Μ-ΩΞ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Αθηναίων (εγκεκριμένο αίτημα), ως εξής:  

36.608,72€ για το οικ. έτος 2019, 100.000,00€  για το οικ. έτος 2020 & 100.000,00€  για το οικ. έτος 

2021. 
 

Η δαπάνη των 42.138,25€ : 35.475,00€ + 6.663,25€  Φ.Π.Α. (2.187,25€ Φ.Π.Α. 13% & 4.476,00€ Φ.Π.Α. 

24%), θα βαρύνει τον Κ.Α. 6699.012 Φ35 “Προμήθεια Ζωοτροφών (Εθνικός Κήπος)” πίστωση του 

προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 

93964/28.03.2019 (ΑΔΑ:601ΔΩ6Μ-2ΡΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Αθηναίων 

(εγκεκριμένο αίτημα), ως εξής:  

2.138,25€ για το οικ. έτος 2019, 20.000,00€ για το οικ. έτος 2020 & 20.000,00€ για το οικ. έτος 2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τα στοιχεία της μελέτης είναι: 

1) Η Διακήρυξη 

2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

5) Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η παρούσα προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

1. Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα) και του Ν.3852/2010. 

2. Ν. 4039/12 «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την 

εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει από 

το άρθρο 46 του Ν. 4235/14. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται οπωσδήποτε, από πλήρη τεχνική περιγραφή, έγγραφα ή φυλλάδια,  

με τα συστατικά των εκάστοτε ζωοτροφών, ώστε να αποδεικνύεται ότι καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει 

να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που αναγράφονται στην παρούσα 

μελέτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: 

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

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

προμήθειας.  
 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 

Μέσο όρο ειδικό κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2016, 2017, 

2018) κατ’ ανώτατο όριο (συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του) ίσο ή ανώτερο με το 50% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) 

του/των άρθρου/ων για το/τα οποίο/α υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018) να έχoυν εκτελέσει παραδόσεις 

προμηθειών συναφών ποσοτικά και ποιοτικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, 

συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 50% της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) 

του/των άρθρου/ων για το/τα οποίο/α συμμετέχει, χωρίς το Φ.Π.Α. 
 

 Τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν 

οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια 

των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγύηση συμμετοχής:  

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2%,  

επί της ενδεικτικής αξίας (προϋπολογισμού) του/των άρθρου/ων για το/τα οποίο/α 

υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 
 

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. 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 1β του 

Ν. 4412/2016) ποσοστού 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% έκαστου 

τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής 

από το Δήμο.  
 

Οι κατακυρωθείσες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
 

Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η παράδοση των 

ειδών στις αποθήκες της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί». Επίσης θα 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των  ζητούμενων ειδών, στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Χρόνος Έναρξης / Διάρκεια Σύμβασης / Χρόνος παράδοσης ζωοτροφών: 
 





«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»  
~ 53 ~ 

 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 
 

Διάρκεια υλοποίησης της  προμήθειας των αγαθών ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα μηνών από 

την έναρξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  
 

Χρόνος παράδοσης ζωοτροφών: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις υπό προμήθεια ζωοτροφές σε άριστη κατάσταση, τμηματικά 

ανά τρίμηνο ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Αστικής Πανίδας και του Τμήματος Εθνικού Κήπου, 

εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη τμηματική παραγγελία, στις αποθήκες της Διεύθυνσης 

Πρασίνου & Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί», επί της οδού Κανελλοπούλου 5,  Αθήνα -  Τ.Κ. 

11527, σε ημερομηνίες και ώρες που θα καθορίζονται από τη Δ/νση, με δαπάνη του προμηθευτή.  
 

Η ημερομηνία παραγωγής των ζωοτροφών να είναι εντός του εξάμηνου (6) από  

 την ημερομηνία παράδοσης  αυτών, ενώ η ημερομηνία λήξης τους να είναι τουλάχιστον ενός έτους από 

την εκάστοτε ημερομηνία παράδοσης. 
 

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού 

του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών.  
 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ζωοτροφών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του Ν. 4412/2016. 
 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν οι ζωοτροφές, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των ζωοτροφών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις 

ζωοτροφές, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Παραλαβή ζωοτροφών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ζωοτροφών 

H παραλαβή γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα 

με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1632  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου.  

Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:  

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε: α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 
  

 α) Ο  Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται 

από την Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι ζωοτροφές είναι 

ακατάλληλες για κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις κ.λ.π.) ή επιβλαβές 

(ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.), δύναται να μην το 

επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά να καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της 

Περιφέρειας Αττικής ή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανάλογα με το είδος του 

προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. 
 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η Επιτροπή  μπορεί να 

παραλάβει το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη 

μέρα.     
  

                                                 
32 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για 
όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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 β) Ο Εργαστηριακός περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική εξέταση κλπ που 

διενεργούνται σε ειδικά εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για 

τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  
 

H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου. 
 

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του 

προϊόντος, θα αποστέλλονται στις  αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία  κ.λ.π.) για 

τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό.    
 

Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του 

προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο 

δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του 

αρνήθηκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. 
 

Για την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι του Κανονισμού 152/2009 περί 

«καθορισμού μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των 

ζωοτροφών». 

Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το 

οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.   
 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με τις σχετικές  

παραγράφους του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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. 
 

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. 
 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 203, 207, 213 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

Τα προς παράδοση είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό (κρυφό 

ή φανερό) ελάττωμα, θα πρέπει δε να είναι έτοιμα και κατάλληλα για την χρήση για την οποία 

προορίζονται.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 278.746,97 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  Κ.Α. 6699.011 Φ35, 6699.012 Φ35 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ                 

Δ/ΝΣΗ:  ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ                                        

ΤΜΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ    
Πληροφ.:  Πέτρος Χαρπαλής      

Τηλ.:  210 3239201-2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 278.746,97€ συμπ.ΦΠΑ 13 & 24%: 

229.003,00€ + 49.743,97€ Φ.Π.Α. (6.165,25€ Φ.Π.Α. 13% & 43.578,72€ Φ.Π.Α. 24%) & θα καταλογισθεί 

σε βάρος: 

του Κ. Α.  6699.011 Φ35 με τίτλο “Προμήθεια Ζωοτροφών” και  

του Κ.Α. 6699.012 Φ35 με τίτλο “Προμήθεια Ζωοτροφών (Εθνικός Κήπος)”  , 

των οικονομικών ετών 2019, 2020 & 2021 των αντίστοιχων προϋπολογισμών του Δήμου Αθηναίων. 

 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ    
ΜΟΝΑΔΑΣ            

€ 

ΣΥΝΟΛΟ                                   
€  

                       
Φ.Π.Α. 

13% 

                        
Φ.Π.Α
24% 

Φ.Π.Α.                                  
€  

ΣΥΝΟΛΟ                  
ΜΕ Φ.Π.Α.                          

€  

1 

Φύραμα 

ωοτοκίας 

πτερωτών 

θηραμάτων  

kg 1.500 1,05 
   

1.575,00    
  24% 

      

378,00    

     

1.953,00    

2 

Φύραμα νεοσσών 

πτερωτών 

θηραμάτων 

kg 2.500 1,05 
   

2.625,00    
  24% 

      

630,00    

     

3.255,00    

3 

Φύραμα 

ανάπτυξης 

πτερωτών 

θηραμάτων  

kg 1.500 1,05 
   

1.575,00    
  24% 

      

378,00    

     

1.953,00    

4 

Φύραμα 

συντήρησης 

πτερωτών 

θηραμάτων  

kg 1.500 1,05 
   

1.575,00    
  24% 

      

378,00    

     

1.953,00    

5 

Καλαμπόκι 

ολόκληρος 

καρπός   

kg 20.500 0,60 
 

12.300,00    
13%   

   

1.599,00    

   

13.899,00    

6 Καλαμπόκι 

σπαστός καρπός   
kg 19.500 0,60 

 

11.700,00    
  24% 

   

2.808,00    

   

14.508,00    

7 

Σιτάρι 

ολόκληρος 

καθαρός καρπός 

kg 22.500 0,65 
 

14.625,00    
13%   

   

1.901,25    

   

16.526,25    

8 
Βρώμη  

kg 560 2,30 
   

1.288,00    
  24% 

      

309,12    

     

1.597,12    

9 

Ηλιόσπορος 

ψιλός μαύρης 

ποικιλίας 

kg 1.500 2,20 
   

3.300,00    
13%   

      

429,00    

     

3.729,00    

10 

Ηλιόσπορος 

χοντρός μαύρης 

ποικιλίας 

kg 2.500 2,20 
   

5.500,00    
13%   

      

715,00    

     

6.215,00    

11 Βορί kg 4.500 2,60 11.700,00    13%     1.521,00       
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13.221,00 

    

12 
Τριφύλλι  

kg 10.000 0,70 
   

7.000,00    
  24% 

   

1.680,00    

     

8.680,00    

13 
Σανό 

kg 4.000 0,70 
   

2.800,00    
  24% 

      

672,00    

     

3.472,00    

14 
 Άχυρο  

kg 2.000 0,42 
      

840,00    
  24% 

      

201,60    

     

1.041,60    

15 
Κελαϊδίνη  

kg 650 3,00 
   

1.950,00    
  24% 

      

468,00    

     

2.418,00    

16 Μείγμα τροφής 

για παπαγάλους 
kg 3.500 2,70 

   

9.450,00    
  24% 

   

2.268,00    

   

11.718,00    

17 

Άμμος 

ιχνοστοιχείων 

για παπαγάλους  

kg 1.000 1,80 
   

1.800,00    
  24% 

      

432,00    

     

2.232,00    

18 
Σουπιοκόκκαλα 

kg 4 200,00 
      

800,00    
  24% 

      

192,00    

        

992,00    

19 Μείγμα τροφής 

για κουνέλια 
kg 4.500 0,80 

   

3.600,00    
  24% 

      

864,00    

     

4.464,00    

20 
Πίτουρο 

kg 150 1,00 
      

150,00    
  24% 

        

36,00    

        

186,00    

21 
Αλάτι 

kg 50 1,00 
        

50,00    
  24% 

        

12,00    

          

62,00    

22 Ξηρά τροφή 

ενήλικα σκύλου  
kg 50.000 1,30 

 

65.000,00    
  24% 

 

15.600,00    

   

80.600,00    

23 
Ξηρά τροφή 

αναπτυσσόμενου 

σκύλου  

kg 6.000 2,00 
 

12.000,00    
  24% 

   

2.880,00    

   

14.880,00    

24 Ξηρά τροφή 

ενήλικης γάτας 
kg 31.000 1,80 

 

55.800,00    
  24% 

 

13.392,00    

   

69.192,00    

  229.003,00       49.743,97   278.746,97   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 278.746,97 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  Κ.Α. 6699.011 Φ35, 6699.012 Φ35 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ                 

Δ/ΝΣΗ:  ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ                                        

ΤΜΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ    
Πληροφ.:  Πέτρος Χαρπαλής      

Τηλ.:  210 3239201-2 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

( για συμπλήρωση από τον προσφέροντα ) 

 
Ο υπογραφόμενος ……………………………………………………….. με έδρα …………………………  

Δ/νση ...…………………………………, τηλ. …….………………, email …………………………………, αφού 

έλαβα πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων Παραρτημάτων αυτής, τους 

οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης 

σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», προσφέρω για την ανάληψη των 

άρθρων …………………… της σύμβασης, τις παρακάτω τιμές:  

 

Α/Α 

ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΙΔΟΣ: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ                         

CPV: 15700000-5  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

σε kg 

ΤΙΜΗ σε € 

άνευ ΦΠΑ         

/ kg 

ΣΥΝΟΛΟ σε € 

άνευ ΦΠΑ 

1ο  Φύραμα ωοτοκίας πτερωτών θηραμάτων  1.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                     

  

2ο  Φύραμα νεοσσών πτερωτών θηραμάτων 2.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                 

  

3ο  Φύραμα ανάπτυξης πτερωτών θηραμάτων  1.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                     

  

4ο Φύραμα συντήρησης πτερωτών θηραμάτων  1.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                       

  

5ο Καλαμπόκι ολόκληρος καρπός   20.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 13 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                       

  

6ο Καλαμπόκι σπαστός καρπός   19.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                       

  

7ο Σιτάρι ολόκληρος καθαρός καρπός 22.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 13 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                      

  

8ο Βρώμη  560 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                     

  

9ο Ηλιόσπορος ψιλός μαύρης ποικιλίας 1.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 13 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                        

  

10ο Ηλιόσπορος χοντρός μαύρης ποικιλίας 2.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 13 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                     

  

11ο Βορί 4.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 13 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                         

  

12ο Τριφύλλι  10.000 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                       

  

13ο Σανό 4.000 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                       

  

14ο Άχυρο  2.000 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                        

  

15ο Κελαϊδίνη  650 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....…… 

                      

  

16ο Μείγμα τροφής για παπαγάλους 3.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                         

  

17ο Άμμος ιχνοστοιχείων για παπαγάλους  1.000 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                

  

18ο Σουπιοκόκκαλα 4 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                        

  

19ο Μείγμα τροφής για κουνέλια 4.500 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                         

  

20ο Πίτουρο 150 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                        

  

21ο Αλάτι 50 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                      

  

22ο Ξηρά τροφή ενήλικα σκύλου  50.000 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                       

  

23ο Ξηρά τροφή αναπτυσσόμενου σκύλου  6.000 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                        

  

24ο Ξηρά τροφή ενήλικης γάτας 31.000 ………… ………… 

ΦΠΑ 24 % ………… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ………… 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……                       

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΡΘΡΩΝ άνευ Φ.Π.Α ………………. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……           

 

 Φ.Π.Α. 13 % ………………. 

 Φ.Π.Α. 24 % ……………… 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ……………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....……              

 

 

 

        Αθήνα: ………………………… 

      

               

                    Ο Προμηθευτής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  
 

                       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Ι. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία):  ...................................................................................................  

Κατάστημα:  ......................................................................................................  

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.) …………………………………………….. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………………………………………. 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ...............  ΕΥΡΩ1 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………………… 

……………………………………….. (………………..€)1  υπέρ του / της σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:  

(i) Σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. 

Αριθμός….Τ.Κ. …… ή  

(ii) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ:.............................Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

(iii) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας: των φυσικών / νομικών προσώπων: 

α) (πλήρη επωνυμία) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός …… Τ.Κ. …………..  

β) (πλήρη επωνυμία) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός …… Τ.Κ. …………..  

γ) (πλήρη επωνυμία) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός …… Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, για τη συμμετοχή του/της/τους στην  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 229.003,00€ άνευ ΦΠΑ 13 & 24%, σύμφωνα με 

την (αρ.πρωτ./ΑΔΑΜ/ημ/νία) ..................... σχετική Διακήρυξή σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

την …………., στο/στα άρθρο/α…….. 
 2
 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συμμετοχή στον 

παραπάνω Διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ 

ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ Ή ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την
3
……………………, 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 παρατείνουμε 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 2.5.3 της 

Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 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 εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

1 
Αναγράφεται αριθμητικώς ή και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του/ων τμήματος/των για 

τα οποία συμμετέχει χωρίς τον Φ.Π.Α. 
2   

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία συμμετέχει. 
3
Αναγράφεται ο χρόνος λήξης της ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2.8 της διακήρυξης. 
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ΙΙ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ............................................................................ 

Κατάστημα: …………………………………………..      

Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) 

Ημερομηνία έκδοσης…….................. 

Προς: ΤΟ ΔΗΜΟ ………. 

 
Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπ’ αρ. .............. για €....................

1
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 

Ευρώ…………….… (και ολογράφως)
 1

 ………..…………..………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 

μας, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας (την πλήρη επωνυμία) 

………………………………………………… με Α.Φ.Μ. ………………………, και διεύθυνση οδός 

………………. Αριθμός …..… ΤΚ ………….., }                                

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….………………….............οδός...................................αριθμός................ΤΚ…… 

β)……….……………………….οδός..................................αριθμός.................ΤΚ…… 

γ)………………………………..οδός..................................αριθμός.................ΤΚ……  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  

 

για την καλή εκτέλεση των όρων του Συμφωνητικού που θα υπογραφεί μαζί σας με αντικείμενο
1
 

…………………………, σύμφωνα με την υπ’αρ
2
………….. (ΑΔΑ:……, ΑΔΑΜ:……..) Απόφαση Κατακύρωσης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων και την υπ’αρ.………/201…. Διακήρυξή σας με Συστημικό 

Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ……….., που αφορά στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 

229.003,00€ άνευ ΦΠΑ 13 & 24%, και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% επί της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας του 

συμφωνητικού, σύμφωνα με το παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), ποσού 

………………….(αριθμητικά η αξία του προς υπογραφή συμφωνητικού) Ευρώ, που αντιστοιχεί στο/α 

άρθρο/α…….. 
 3
.  

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και την 
4
 ……………(ημερομηνία λήξης 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής)
 
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. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτημα 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 εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

1 
Αναγράφεται αριθμητικώς ή και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του/ων τμήματος/των για 

τα οποία αναδείχθηκε, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
2 

Συμπληρώνεται το αντικείμενο του συμφωνητικού σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης  
3
 Τα στοιχεία συμπληρώνονται σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης 

4
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία  υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

5
 Αναγράφεται ο χρόνος λήξης της ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο (2)μήνες  από το συμβατικό χρόνο 

εκτέλεσης της προμήθειας της σύμβασης, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 1.3 και 4.3 της διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Ε.Ε.Ε.Σ. 

 ΤΟ Ε.Ε.Ε.Σ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .PDF ΚΑΙ .XML 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ.23/2018 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ 

1. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα  
(10) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. 

2. Το Ε.Ε.Ε.Σ. δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνει πληροφορίες μόνο 
ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής: λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής. 

3. Το Ε.Ε.Ε.Σ. συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, αντικαθιστώντας την 

υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών.  

4. Μόνον ο Προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως 

αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε 

περιπτώσεις αμφιβολιών.  

     Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν αυτοβούλως στο φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» -πέραν του ΕΕΕΣ- ένα ή περισσότερα από τα σχετικά πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν λόγω υποβολή 

δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς και αποκλεισμού του προσφέροντος, η δε αναθέτουσα αρχή δεν ελέγχει τα 

εν λόγω δικαιολογητικά στο συγκεκριμένο στάδιο. 

5. Τα πεδία του Ε.Ε.Ε.Σ. είναι δεκτικά διευκρινίσεων ή/ και συμπληρώσεων. 
6. Το Ε.Ε.Ε.Σ. είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την 

ηλεκτρονική υπηρεσία του Προμηθεύς ESPDint: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ .  
7. Η συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. από τους οικονομικούς φορείς διενεργείται στο, ήδη προσαρμοσμένο εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής, Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο παρέχεται κατάλληλα διαμορφωμένο από αυτήν. 
     Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς δύνανται μέσω της πλατφόρμας της Ε.Ε., να το συμπληρώσουν: 

 είτε μέσω της λειτουργικότητας «Εισαγωγή ΕΕΕΠ», μέσω της οποίας τηλεφορτώνουν (upload) το ήδη 

διαμορφωμένο από την αναθέτουσα αρχή ΕΕΕΣ και, εν συνεχεία, το συμπληρώνουν 

 είτε μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργία απάντησης», μέσω της οποίας διαμορφώνουν εξ αρχής το ΕΕΕΣ, 

επιλέγοντας και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για την εκάστοτε διαδικασία πεδία, με βάση τους όρους των 

εγγράφων της σύμβασης. 

8. Το ΕΕΕΣ συναρτάται αποκλειστικά με τους όρους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη) της 

εκάστοτε διαδικασίας. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να αποκλείουν οικονομικούς φορείς λόγω μη 

συμπλήρωσης ή εσφαλμένης συμπλήρωσης από τους τελευταίους πεδίων του ΕΕΕΣ, τα οποία αφορούν σε στοιχεία που 

δεν συνδέονται με όρους της διακήρυξης, ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής, έχουν παραμείνει στο 

διαμορφωθέν από τις αναθέτουσες αρχές ΕΕΕΣ. Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς 

αντίστοιχα, κατά τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, περιλαμβάνουν ή/ και συμπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν 

αντιστοιχούν στους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή οι αναθέτουσες αρχές δεν λαμβάνουν 

υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα εν λόγω πεδία. 

9. Γενικά: Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ  

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:  

- Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή.  

- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.  

- Μέρος III. Λόγοι αποκλεισμού:  

- Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες   

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

- Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  

- Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού (για διαδικασίες => 1.000.000,00€).  

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:  

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

ή  

- Α: Καταλληλότητα.  

- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.  

- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  

- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (αφορά μόνο στην κλειστή 

διαδικασία, ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση, διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και σε συμπράξεις καινοτομίας)   

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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10. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς (ιδιαίτερες επισημάνσεις) 
10.1 Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
10.1.1 Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα: 

Στην Ενότητα Α στο πεδίο «Αρμόδιος ή αρμόδιοι», συμπληρώνεται το όνομα ή τα ονόματα των αρμοδίων εκ μέρους 
του οικονομικού φορέα για επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διαδικασίας.  
Το/α όνομα/τα αυτό/ά δεν ταυτίζονται κατ' ανάγκη με τους νόμιμους εκπροσώπους στην Ενότητα Β του Μέρους ΙΙ, 
ούτε με τον υπογράφοντα το ΕΕΕΣ στο Μέρος VI "Τελικές Δηλώσεις". 
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 ΕΕΕΣ. 

10.1.1.1 Το επιμέρους πεδίο  «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής);» αφορά στη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ (εργοληπτικές επιχειρήσεις), η οποία σε συνδυασμό 
με την ενημερότητα πτυχίου, συνιστά τον μοναδικό, επί της παρούσης, εθνικό "επίσημο κατάλογο" που πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 8327 του ν. 4412/2016.  
Ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του παρόντος εθνικός 
επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο 
κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς 
φορείς στο εν λόγω πεδίο. 
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του ΕΕΕΣ, που αφορά στην εγγραφή οικονομικών φορέων σε 
επίσημους καταλόγους, δεν μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος σύμβασης 
(προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών κλπ), καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη 
διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή 
άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης 
χώρας, την εγγραφή στον οποίο δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο ΕΕΕΣ. 
Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα ανωτέρω, σε επίσημο κατάλογο, 
συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ» τα στοιχεία α έως ε που παρέχονται στο αμέσως ακόλουθο 
πεδίο. 

 
Ειδικότερες διευκρινίσεις παρέχονται στην κατευθυντήρια οδηγία 23/2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

10.1.1.2 Το επιμέρους πεδίο  «Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:» αφορά στις διαδικασίες συμβάσεων που υποδιαιρούνται σε 
τμήματα/άρθρα/ομάδες και δίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να υποβληθεί προσφορά για ένα ή 
περισσότερα από αυτά. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει τα τμήματα για τα οποία 
υποβάλει προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει ότι υποβάλει προσφορά για το 
σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.  

10.2 Μέρος ΙΙ. Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 
     Συμπληρώνεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα 
να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας 
υποβάλλεται το ΕΕΕΣ, ήτοι συμπληρώνεται το/α όνομα/ατα του/ων φυσικού/ών προσώπου/ων το/α οποίο/α είναι 
αρμόδιο/α να εκπροσωπεί/ούν τον οικονομικό φορέα είτε με βάση τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού 
φορέα (π.χ καταστατικό/ΦΕΚ), είτε με βάση ειδική εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, η οποία 
καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το ΕΕΕΣ. 
     Το/α πρόσωπο, το όνομα του/ων οποίου/ων θα συμπληρωθεί/ούν στην εν λόγω ενότητα δεν ταυτίζονται κατ' 
ανάγκη με τα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράψουν το Μέρος VI του ΕΕΕΣ και η μη ταύτιση των εν λόγω 
προσώπων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα. 

10.3 Μέρος ΙΙ. Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό 
έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το 
μέρος ΙΙΙ, νια κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 
Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο Μέρος IV, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το 
Μέρος IV για κάθε έναν από τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 
Το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από 
τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό 
ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 
Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι κατασκευαστές/ παραγωγοί ή/ και οι κάθε είδους «προμηθευτές» ειδών/ υλικών/ 
προϊόντων των οικονομικών φορέων/συμμετεχόντων δεν αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, τρίτους φορείς, υπό την 
έννοια των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (αντίστοιχο άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), στις 
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ικανότητες των οποίων αυτοί στηρίζονται και, συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ εκ μέρους τους, με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στην επόμενη παράγραφο. 

10.4 Μέρος ΙΙ. Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους, στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, κατά 
την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται. 
Εάν, περαιτέρω, στηρίζεται στον υπεργολάβο και για ορισμένη/ες ικανότητες, ήτοι σε ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια επιλογής του Μέρους IV, τότε συμπληρώνει μόνο την Ενότητα Γ «Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις 
ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ» και όχι την παρούσα (Δ). 
Επισημαίνεται ότι και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο οικονομικός φορέας επιπρόσθετα συμπληρώνει το πεδίο με αρ. 
10 της Ενότητας Γ (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) του Μέρους IV, το οποίο αναφέρεται στο ποσοστό της 
σύμβασης που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει με υπεργολαβία. 
Ειδικότερα, ως προς το ως άνω πεδίο της Ενότητας Δ, και εφόσον απαιτείται η συμπλήρωσή του, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη Ναι/Όχι και, στην περίπτωση που συμπληρώνεται η ένδειξη «Ναι» 
παρατίθεται περαιτέρω σχετικός κατάλογος των προτεινόμενων υπεργολάβων και του ποσοστού της σύμβασης που 
θα αναλάβει να εκτελέσει έκαστος εξ αυτών. 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, οποιοδήποτε 
ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του 
ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους, δεόντως συμπληρωμένο/α και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο/α από 
τον/υς νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. 
Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν. 
Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται σε μία ή 
περισσότερες ικανότητες του υπεργολάβου του, τότε υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ αυτού, σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα στην Ενότητα Γ «Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων». 

10.5 Μέρος ΙΙΙ. Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Δεδομένου ότι το έντυπο ΕΕΕΣ έχει εγκριθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7 (ΕΕ) της Επιτροπής της 5ης 

Ιανουαρίου 2016, οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να διορθώσουν το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ, ωστόσο, η σχετική 

αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” στο ως άνω πεδίο, νοείται, ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

Περαιτέρω  επισημαίνεται ότι με τη διάταξη του άρθρου 107 παρ. 9 του ν.4497/2017 προστέθηκε η παράγραφος 10 στο 

άρθρο 73 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1
η
 περίοδος αυτή ανέρχεται στα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 

της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση…»  

Κατά συνέπεια οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να δηλώνουν: 

α) αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις - εφόσον δεν ορίζεται απευθείας σε αυτές περίοδος αποκλεισμού, οι 
οποίες έχουν εκδοθεί το μέγιστο έως πέντε έτη, πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, ή/και 
β) αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, στις οποίες ορίζεται απευθείας περίοδος αποκλεισμού, η οποία 
εξακολουθεί να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

10.6 Μέρος ΙΙΙ. Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό  παράπτωμα 
Καταρχάς επισημαίνεται, ως προς όλους τους λόγους αποκλεισμού που περιλαμβάνονται στα πεδία της Ενότητας Γ του 

Μέρους ΙΙΙ του ΕΕΕΣ, ότι με τη διάταξη του άρθρου 107 παρ. 9 του ν.4497/2017 προστέθηκε η παράγραφος 10 στο 

άρθρο 73 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, ορίζεται......... στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.»  

Περαιτέρω, ως προς το πεδίο «Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του εργατικού δικαίου;» επισημαίνεται ότι: με την προσθήκη της περ. γ' στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 

(τροποποίηση με το άρθρο 39, παρ. 1 του ν. 4488/2017), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα, η -υπό συγκεκριμένους όρους- επιβολή προστίμου σε αυτόν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για εκείνες 

που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την ΥΑ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.  

Ως προς το ακόλουθο πεδίο: «Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών….της παρούσας διαδικασίας» και 

συγκεκριμένα στο υπ’αρ. γ) «δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιολογητικά…» η εν λόγω δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση περί 

έγκαιρης υποβολής δικαιολογητικών δεν αναφέρεται σε προγενέστερες διαδικασίες, αλλά αφορά στη διαδικασία, 

στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το ΕΕΕΣ, παρά τη χρήση του ρήματος «ήταν», ήτοι ρήματος παρελθοντικού 

χρόνου, καθώς εν προκειμένω πρόκειται για εσφαλμένη μετάφραση στο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού 

Κανονισμού του ΕΕΕΣ, αντί της ορθής «είναι» (η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει ήδη αποστείλει επίσημο αίτημα διόρθωσης του 

ελληνικού κειμένου του Εκτελεστικού Κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έκδοση του 

επίσημου διορθωτικού, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η εν λόγω διόρθωση ενώ στη διάταξη του άρθρου 73 παρ. 4 

περ. ζ του ν. 4412/2016 αναγράφεται ορθά η συγκεκριμένη αναφορά, με τη χρήση του ρήματος «είναι»). 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Το εν λόγω πεδίο του ΕΕΕΣ αφορά στον αμιγώς εθνικό λόγο αποκλεισμού της ονομαστικοποίησης των μετοχών των 

ανωνύμων εταιρειών και συμπληρώνεται μόνο σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η εκτιμώμενη αξία των 

οποίων υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

10.7 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Στο παρόν πεδίο δηλώνονται τα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/ και περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
     Επισημαίνεται ότι η Ενότητα Δ αφορά τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς (επιχειρήσεις ατομικές ή νομικά 
πρόσωπα). 

10.8 Μέρος VI: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
10.8.1 Τελικές δηλώσεις 

Καταρχάς, επισημαίνεται ότι το εν λόγω Μέρος, περιλαμβάνει τη δήλωση των οικονομικών φορέων, ως προς την 
ακρίβεια και την ορθότητα των περιεχομένων στο ΕΕΕΣ στοιχείων, την υπογραφή των, κατά περίπτωση, υπόχρεων 
προσώπων, καθώς και την, κατά περίπτωση, παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους τους προς την αναθέτουσα αρχή για 
την άντληση δικαιολογητικών από βάσεις δεδομένων. 
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι οι πληροφορίες που έχουν αναφέρει στα Μέρη Ι έως ΙV, κατά 
περίπτωση, του ΕΕΕΣ, είναι ακριβείς και ορθές και επίσης ότι έχουν πλήρη επίγνωση των έννομων συνεπειών, σε 
περίπτωση που η δήλωσή τους περιλαμβάνει ψευδή στοιχεία (ενδεικτικά: απόρριψη της προσφοράς, κατάπτωση 
εγγύησης συμμετοχής, ποινική ευθύνη για ψευδείς δηλώσεις ). 
Περαιτέρω, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως, κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας 
αρχής, τα πιστοποιητικά και τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα από αυτούς στο ΤΕΥΔ. 
Ως εθνικές βάσεις δεδομένων νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 6 & 7 του ν. 4412/2016, ηλεκτρονικές βάσεις, 
οι οποίες λειτουργούν και τηρούνται σε εθνικό επίπεδο από οποιοδήποτε κράτος-μέλος, περιέχουν σχετικές 
πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές 
τόσο του κράτους - μέλους, στο οποίο τηρούνται, όσο και από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών υπό τους 
ίδιους όρους, ήτοι παρέχουν ισότιμη, απευθείας και δωρεάν πρόσβαση. 
Σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρ.4.1 της οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ, δεδομένης της μη ύπαρξης στην 
Ελλάδα εθνικών βάσεων δεδομένων, οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς δεν συμπληρώνουν το εν λόγω πεδίο, εκτός 
εάν επικαλούνται πιστοποιητικό που τους αφορά και διατίθεται σε εθνική βάση δεδομένων άλλου κράτους- μέλους, 
οι δε αλλοδαποί ενδέχεται να συμπληρώνουν το εν λόγω πεδίο, εφόσον έχουν δηλώσει στα πεδία του ΕΕΕΣ εθνική 
βάση δεδομένων, στην οποία διατίθεται συγκεκριμένο πιστοποιητικό που επικαλούνται. 

10.8.2 Υπογραφή ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ είναι δυνατό να φέρει μόνο την εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.5.4 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 για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, 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 τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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