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ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο   Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν  

ζχοντασ υπόψθ: 

1 Τθν υπ’ αρικμ. 2137/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΥΕΩ6Μ-16Ω) Ρράξθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (Ρ.Ο.Ε.) με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ διενζργεια του Διαγωνιςμοφ, οι όροι του Διαγωνιςμοφ, οι τεχνικζσ περιγραωζσ, οι τεχνικζσ 
προδιαγραωζσ, οι ςυγγραωζσ υποχρεϊςεων ,οι ενδεικτικοί προχπολογιςμοί  και ο ενιαίοσ ενδεικτικόσ 
προχπολογιςμόσ κακϊσ και θ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

2 Το άρκρο 58 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3 Τθν με αρικμ.πρωτ. 231476/31-08-2022(ΑΔΑ:9ΥΕ8Ω6Μ-5ΣΦ) Απόωαςθ Δθμάρχου 
4 Τουσ εγκρικζντεσ με τθν ανωτζρω πράξθ όρουσ και Ραραρτιματα τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ τθσ Ο.Ε., τα 

οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 
5 Το Θεςμικό και Ειδικό Κανονιςτικό Ρλαίςιο που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ προκθρυςςόμενθσ 

ςφμβαςθσ κάτω των ορίων, όπωσ αναλυτικά αναωζρονται ςτο άρκρο 1.4 τθσ διακιρυξθσ.  

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η  
Θλεκτρονικι ανοιχτι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων, για τθν Ανάδειξθ Χορθγθτϊν 

Ρρομθκευτϊν για τθ προμικεια  γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων 

εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων, του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν, του ΟΡΑΝΔΑ και του ΚΥΑΔΑ, με 

κριτιριο ανάκεςθσ τθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, επί 

τθσ τιμισ του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ: 5.442.316,10€ 

άνευ Φ.Ρ.Α. 13%  (προχπολογιςμόσ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.: 6.149.817,20€ ) και ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

ςυμπ/νου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ 6.911.500,70€ άνευ Φ.Ρ.Α. 13%  (προχπολογιςμόσ ςυμπ/νου 

Φ.Ρ.Α.: 7.809.995,79€) 

ηοισεία Γιαδικαζίαρ-Υπημαηοδόηηζη 

Δίδορ διαδικαζίαρ  

mailto:ele.nona@athens.gr




 

 

 Σελίδα 2 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 παρ. 1 του ν. 4412/16, με χριςθ τθσ 
πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα των τριάντα πζντε (35) 
θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν 
Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΟΥ ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ 
ΕΝΤΥΡΟΥ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ ΕΡΙΣΘΜΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΘΣ Ε.Ε. 
27-12-2022 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 

ΧΩΧΨΘΠΛΞΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΨΣ Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.                                  180683 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 02-01-2023 και ϊρα 10:00 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
31-01-2023 και ϊρα 12:00 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ-ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 
ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

30-12-2022 

 

 
Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν 
Νομικά Ρρόςωπα.  

 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει: 

i. Για τον Διμο Ακθναίων, Δ/νςθ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

 τον ΚΑ. 6063.999 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ» προχπολογιςμοφ οικονομικϊν ετϊν 
2022,2023,2024 

 

ii. Για το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν (Δ.Β.Α.) 

 Τον ΚΑ 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» προχπολογιςμοφ οικονομικϊν 
ετϊν 2022,2023,2024 

 Τον ΚΑ 6061.006  «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» προχπολογιςμοφ 
οικονομικϊν ετϊν 2022,2023,2024 

 

iii.Για το Κζντρο Υποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

 τον ΚΑ. 6063.002 «Χοριγθςθ Γάλακτοσ» οικονομικοφ ζτουσ 2024 

 

iv. Για τον Οργανιςμό Ρολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ Διμου Ακθναίων (ΟΡΑΝΔΑ) 

 τον ΚΑ. 6061.001 «Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ» προχπολογιςμοφ οικονομικϊν 
ετϊν 2023,2024 

 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί οι ζξθσ αποωάςεισ: 

i) Για τον Διμο Ακθναίων, Δ/νςθ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

  H με αρικμ. πρωτ. 359820/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨT93Ω6Μ-00Λ, ΑΔΑΜ:22REQ011885885 2022-12-22) 
Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ποςοφ είκοςι τριϊν χιλιάδων τριακοςίων δεκατεςςάρων ευρϊ και πενιντα 
λεπτϊν (23.314,50€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ςτον Κ.Α. 6063.999 Φορζα 10 Δ/νςθ 4 «Λοιπζσ πρόςκετεσ 

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




 

 

 Σελίδα 3 

παροχζσ ςε είδοσ» για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ προμικειασ γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ 
εργαηόμενουσ, για τα ζτθ 2022, 2023 και 2024, για τθν ζναρξθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςυνολικι δζςμευςθ 
2.996.761,48€ (23.314,50€ ο.ε. 2022, και από 1.486.723,49€ με δικαίωμα προαίρεςθσ 30% για τα ο.ε. 2023 και 
2024)  

 H με αρικμ.πρωτ. 359818/22-12-2022 (ΑΔΑ: 613ΛΩ6Μ-Ρ6Η, ΑΔΑΜ: 22REQ011885559 2022-12-22) 
Απόωαςθ Δζςμευςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2023-2024 για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ για προμικεια 
γάλακτοσ τφπου εβαπορζ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ  του Διμου Ακθναίων, ςυνολικοφ ποςοφ τριϊν 
εκατομμυρίων τετρακοςίων είκοςι μία χιλιάδων τριακοςίων είκοςι επτά ευρϊ και ςαράντα τεςςάρων λεπτϊν 
(3.421.327,44€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Συγκεκριμζνα δζςμευςθ ποςοφ 1.710.663,72€ για το οικονομικό 
ζτοσ 2023 (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 343.089,36€) και δζςμευςθ ποςοφ 
1.710.663,72€ για το οικονομικό ζτοσ 2024, (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 343.089,36€) 
που κα καταλογιςτοφν ςτον Κ.Α. 6063.999 Φορζα 20 Δ/νςθ 28 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», λόγω 
ζναρξθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ  

 Θ με αρικμ. Ρρωτ. 360902/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΕΩ6Μ-1Ξ0) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με 
τθν οποία επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για τθν διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ , θ 
οποία κα εγγραωεί ςτον Κ.Α.6063.999 Φορζασ 20 Δ/νςθ 28 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», του 
προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2023-2024, προκειμζνου να αρχίςει θ ςχετικι διαγωνιςτικι 
διαδικαςία για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 
του Διμου Ακθναίων. Θ δαπάνθ κα πραγματοποιθκεί ςτα οικ.ζτθ 2023-2024.Με τθν ζναρξθ των 
οικονομικϊν ετϊν εντόσ των οποίων επιβαρφνεται ο προχπολογιςμόσ του Διμου Ακθναίων, για 
τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ που αναωζρεται ςτθν υπ’αρικ. 359818/22-12-2022 (ΑΔΑ: 
613ΛΩ6Μ-Ρ6Η) Απόωαςθ Δζςμευςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ , κα εκδοκοφν άμεςα και κατά 
απόλυτθ προτεραιότθτα οι Αποωάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α.Α.Υ.) ποςοφ 1.710.663,72 ςτο οικ.ζτοσ 2023 
και 1.710.663,72 ςτο οικ.ζτοσ 2024.  

 
 

ii) Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν (ΔΒΑ) 

 Θ με αρικμ. πρωτ.071/18552/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΥΔΚΟΙΑ-ΛΞ ,ΑΔΑΜ: 22REQ011787340 2022-12-
12.)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, με τθν οποία αποωαςίηεται θ ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ ςυνολικοφ 
ποςοφ #401.517,36#€, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ 
Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» , προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024 και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 
4.580,34€  ςτο οικ.ζτοσ 2022, 220.520,40€ ςτο οικ.ζτοσ 2023, 176.416,62€ ςτο οικ ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ.πρωτ.071/18583/12.12.2022 (ΑΔΑ: 4Ξ8ΟΙΑ-ΘΧ1)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 
ςυμωωνα με τθν οποία επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου 
Εβαπορζ) 410 gr., για τουσ δικαιοφχουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ του Δ.Β.Α., θ οποία ζχει εγγραωεί ςτουσ 
προχπολογιςμοφσ των οικονομικϊν ετϊν 2022 – 2023, κα εγγραωεί ςτον προχπολογιςμό του οικονομικοφ 
ζτουσ 2024, ςτον Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ», και κατ’ ζτοσ ωσ 
εξισ: 4.580,34€  ςτο οικ.ζτοσ 2022, 220.520,40€ ςτο οικ.ζτοσ 2023, 176.416,62€ ςτο οικ ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ. πρωτ.072/18553/12.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ48ΗΟΙΑ-ΞΞ8, ΑΔΑΜ: 22REQ011787451 2022-12-
12)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ 
#626.906,04#€, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ 
Ιδιωτικοφ Δικαίου», προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024 και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 12.596,68 € 
για το οικ.ζτοσ 2022, 341.283,96 € για το οικ.ζτοσ 2023, 273.025,40 € για το οικ.ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ.  πρωτ. 072/18584/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9Δ0ΙΟΙΑ-0Δ2)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 
ςφμωωνα με τθν οποία επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου 
Εβαπορζ) 410 gr., για τουσ δικαιοφχουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου του Δ.Β.Α., θ οποία ζχει εγγραωεί 
ςτουσ προχπολογιςμοφσ των οικονομικϊν ετϊν 2022 – 2023, κα εγγραωεί ςτον προχπολογιςμό του 
οικονομικοφ ζτουσ 2024, ςτον Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ 
Δικαίου» και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 12.596,68 € για το οικ.ζτοσ 2022, 341.283,96 € για το οικ.ζτοσ 2023, 
273.025,40 € για το οικ.ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ. πρωτ.Α00408/18589/12.12.2022 (ΑΔΑ: 94ΩΦΟΙΑ-ΧΓΛ ΑΔΑΜ: 22REQ011791007 2022-12-
12))Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ,  για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ, κακϊσ και τθν δζςμευςθ 
πίςτωςθσ ποςοφ 4.580,34 € (ΤΕΣΣΕΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΤΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕA ΛΕΡΤΑ) 
για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βαροσ τθσ πίςτωςθσ του προψπολογιςμοφ εξόδων του ΔΘΜΟΤΙΚΟ 





 

 

 Σελίδα 4 

ΒΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ Οικ. ζτοσ 2022 Φορζασ 10, ςτον Κ.Α 6061.001 <<Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ 
Υπαλλιλουσ>> για τθν προμικεια γάλακτοσ(τφπου Εβαπορζ) 410gr,για τουσ δικαιοφχουσ Τακτικοφσ 
Υπαλλιλουσ του Δ.Β.Α. 

 Θ με αρικμ. πρωτ.Α00409/18590/12.12.2022 (ΑΔΑ: 97ΧΑΟΙΑ-ΕΟ3, ΑΔΑΜ: 22REQ011791146 2022-12-
12) Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ, κακϊσ και τθν δζςμευςθ 
πίςτωςθσ ποςοφ 12.596,68 € (ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΩ ΚΑΙ ΕΞΘΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΛΕΡΤΑ) για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προψπολογιςμοφ εξόδων του 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΒΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ Οικ. ζτοσ 2022 Φορζασ 10, ςτον Κ.Α 6061.006 <<Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ 
Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου>> για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ) 410gr, ςτουσ δικαιοφχουσ 
Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου του Δ.Β.Α. 
 
iii) Για το Ξζντρο Ωποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Ξ.Ω.Α.Δ.Α.) 

 

 Θ με αρικμ. πρωτ.14356/15.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΝ3ΕΟΘΟ-ΥΥ1, ΑΔΑΜ: 22REQ011829866 2022-12-
16.)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ τθσ  πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2024, 
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ προμικεια Γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410gr., για τισ ανάγκεσ των 
δικαιοφχων εργαηομζνων του Κ.Υ.Α.Δ.Α., ςυνολικοφ 68.997,46€ (εξιντα οκτϊ χιλιάδεσ εννιακόςια ενενιντα 
επτά ευρϊ και ςαράντα ζξι λεπτϊν) ςυμπ. ΦΡΑ και Δικαιϊματοσ προαίρεςθσ (30%) που κα καταλογιςτεί ςτον 
Κ.Α 6063.002, Φορζα 10 Δ/νςθ 1 «Χοριγθςθ γάλακτοσ» ωσ εξισ:το ποςό των #68.997,46#€, 
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #53.074,97#€, δικαίωμα προαίρεςθσ #15.922,49#€), κα βαρφνει τον Φ.10 - Δ.1 
Κ.Α. 6063.002 «Χοριγθςθ γάλακτοσ», ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2024. 

 Θ με αρικμ.πρωτ.14358/15.12.2022 (ΑΔΑ: Ω37ΟΘΟ-ΘΒΓ)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με τθν 
οποία βεβαιϊνεται ότι επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για τθν προμικεια Γάλακτοσ (τφπου 
Εβαπορζ), 410gr., για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που κα εγγραωεί ςτον Κ.Α 
6063.002, Φορζα 10 Δ/νςθ 1 «Χοριγθςθ γάλακτοσ» του Ρροχπολογιςμοφ του οικ. ζτουσ 2024, προκειμζνου 
να ξεκινιςει θ ςχετικι διαγωνιςτικι διαδικαςία ποςου 68.997,46€ ςυμπ. ΦΡΑ και Δικαιϊματοσ προαίρεςθσ 
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ 53.074,97€ + δικαίωμα προαίρεςθσ 30% 15.922,49€) ςτο οικ.ζτοσ 2024 
 
 

iv) Για τον Σργανιςμό Υολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Ρεολαίασ Διμου Ακθναίων (ΣΥΑΡΔΑ) 

 Θ με αρικμ. πρωτ.16475/15.12.2022 (ΑΔΑ: 68ΩΙΟΞΩ-ΨΓΣ ΑΔΑΜ: 22REQ011828809 2022-12-
16)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ,  με τθν οποία αποωαςίηεται Τθν δζςμευςθ τθσ παρακάτω 
πίςτωςθσ ποςοφ 294.486,03 € για τα οικονομικά ζτθ 2023 & 2024 <<Ρρομικεια ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ 
(τφπου εβαπορζ )για τθ χοριγθςθ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του ΟΡΑΝΔΑ>> ςτον Κ.Α 6061.001 
Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ Φ10 Δ11 ποςοφ 147.813,72 € ςτο οικ.ζτοσ 2023 και 146.672,31 
€ ςτο οικ. Ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ.  πρωτ. 16513/16.12.2022 (ΑΔΑ: Ω2Θ3ΟΞΩ-Ο97) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με 
τθν οποία βεβαιϊνεται ότι επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για προμικεια ςυμπυκνωμζνου 
γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του ΟΡΑΝΔΑ θ οποία ζχει εγγραωεί ςτον προχπολογιςμό 
οικονομικοφ ζτουσ 2022 και κα εγγραωεί ςτον προχπολογιςμοφσ οικονομικϊν ετϊν 2023-2024 ςτον Φ. 10 Δ. 
11 Κ.Α. 6061.001 « Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ» και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 147.813,72 € ςτο 
οικ.ζτοσ 2023 και 146.672,31 € ςτο οικ. Ζτοσ 2024 

 

Πεπιγπαθή θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια  γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr, για τισ ανάγκεσ των 

δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων, του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν, του ΟΡΑΝΔΑ και του 

ΚΥΑΔΑ. 

Θ προμικεια κα υλοποιθκεί ςφμωωνα με τισ επιμζρουσ Μελζτεσ των ωορζων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτζσ περιγράωονται και αναλφονται ςτα αντίςτοιχα παραρτιματα, και τουσ όρουσ τθσ 
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παροφςασ, κατόπιν επικοινωνίασ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ, του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV) : 15511600-9  Συμπυκνωμζνο γάλα 

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΧΩΡΣΟΣ  
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ  
2022 - 2023 - 

2024 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΣΧ 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦΩ ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. 2022-
2023-2024 

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦΩ 2022-
2023-2024 

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΡΛΘΕΣ  410 Γ (ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΘ ΣΘΜΑΝΣΘ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.186.397 1,30 5.442.316,10€ 6.149.817,20€ 

ΧΩΡΣΟΣ: 4.186.397  5.442.316,10€ 6.149.817,20€   

 

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

 
2022  
ΔΒΑ 

 
2023  
ΔΒΑ 

 
2024  
ΔΒΑ 

 
 2024 

 
ΞΩΑΔΑ 

 
2023 

ΣΥΑΡΔΑ 

 
2024 

ΣΥΑΡΔΑ 

 
2022 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ 
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

 
2023 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ  
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

 
2024 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ  
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

1 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΡΛΘΕΣ  
410 Γ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΘ 
ΣΘΜΑΝΣΘ ΕΡΙ ΤΟΥ 

ΚΥΤΙΟΥ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 11.693 318.700 254.960 36.130 100.622 99.845 15.871 1.674.288 1.674.288 

ΧΩΡΣΟΣ: 11.693 318.700 254.960 36.130 100.622 99.845 15.871 1.674.288 1.674.288 

 
 
Δικαίωμα προαίρεςθσ:  
 
 Για τον Διμο Ακθναίων προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια γάλακτοσ 

(τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων. 

   Δεδομζνου ότι ο Διμοσ κα πραγματοποιιςει τα επόμενα χρόνια προςλιψεισ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ 

προκειμζνου να καλφψει τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ και ταυτόχρονα κα 

πραγματοποιθκοφν προςλιψεισ νοςθλευτικοφ και ιατρικοφ προςωπικοφ, οι οποίοι πρόκειται να 

απαςχολθκοφν ςε υγειονομικζσ υπθρεςίεσ και ςε χϊρουσ που ςχετίηονται με υγειονομικισ ωφςεωσ εργαςίεσ 

(Δθμοτικά Ιατρεία και Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ), ςυνεπϊσ κακίςτανται δικαιοφχοι για τθν χοριγθςθ γάλακτοσ, 

προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για 

τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων. Επιπλζον με το δικαίωμα τθσ προαίρεςθσ, 

κα υπάρξει κάλυψθ από τθν ανάγκθ που κα προκφψει από μετατάξεισ κλάδων και από μετατάξεισ από 

άλλουσ ωορείσ. Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 30% αςκείται μονομερϊσ με τθν 

κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςχετικισ απόωαςθσ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου του Διμου 

Ακθναίων, ςτθν οποία αναωζρεται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το 

αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου 
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εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι 

ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Διμο Ακθναίων. 

   Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, ο Διμοσ 

Ακθναίων μπορεί να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. 

 Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%, για τθν 

προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δθμοτικοφ 

Βρεωοκομείου Ακθνϊν. 

   Δεδομζνου ότι κάκε χρόνο το Δ.Β.Α. ςυμμετζχει ςτθν πρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τον ετιςιο 

προγραμματιςμό προςλιψεων τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα, προκειμζνου να 

καλυωκοφν κζςεισ εργαςίασ που απαιτείται θ χοριγθςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ και κατϋ επζκταςθ 

τθν χοριγθςθ γάλακτοσ, προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 20%, για τθν προμικεια γάλακτοσ 

(τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α.Θ ενεργοποίθςθ του 

δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 20% αςκείται μονομερϊσ με τθν κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςχετικισ 

απόωαςθσ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου του Δ.Β.Α., ςτθν οποία αναωζρεται το αντικείμενο τθσ 

προμικειασ, θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ, 

πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί θ 

ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με 

το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν. 

   

   Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Δ.Β.Α. 

μπορεί να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κυρϊςεισ. 

 

 Για το ΞΩΑΔΑ προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου 

εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΚΥΑΔΑ. 

   Δεδομζνου ότι κάκε χρόνο το ΚΥΑΔΑ ςυμμετζχει ςτθν πρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τον 

ετιςιο προγραμματιςμό προςλιψεων τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα, προκειμζνου 

να καλυωκοφν κζςεισ εργαςίασ που απαιτείται θ χοριγθςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ και κατϋ 

επζκταςθ τθν χοριγθςθ γάλακτοσ, προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια 

γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΚΥΑΔΑ.Θ ενεργοποίθςθ 

του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 30% αςκείται μονομερϊσ με τθν κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο 

ςχετικισ απόωαςθσ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τουΚΥΑΔΑ, ςτθν οποία αναωζρεται το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε 

κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και 

εωόςον προςκομιςτεί θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Γραωείο Ρρομθκειϊν του ΚΥΑΔΑ.





 

 

   

   Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το ΚΥΑΔΑ μπορεί να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ 

διατάξεισ του Ν.4412/2016 κυρϊςεισ. 

 

Το δικαίωμα προαίρεςθσ περιγράωεται ςτον πινάκα: 

 

 

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ ΠΕ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ            

Α/Α 
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 

ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

2023 
Δ.Β.Α. 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

2024 
Δ.Β.Α. 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

 2024 
ΞΩΑΔΑ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

2023 
 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ  
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

2024 
 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ  
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

2023 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

2024 

ΧΩΡΣΟΣ  
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  
2023 - 2024 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΣΧ 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

 ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ 

ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
ΠΕ ΦΥΑ ΧΕ 

ΕΩΦΩ  
2023 - 2024 

1 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΡΟΕ 

ΡΛΘΕΣ  410 
Γ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΘ 
ΣΘΜΑΝΣΘ ΕΡΙ 
ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 63.740 50.991 10.839 502.286 502.286 566.026 564.116 1.130.142 1,30 1.660.178,59 

ΧΩΡΣΟΣ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ: 63.740 50.991 10.839 502.286 502.286 566.026 564.116 1.130.142   1.660.178,59 

 
 
Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και των δικαιωμάτων προαιρζςεων δίνονται ςτα ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ I ΛΛ III και IV 

τθσ διακιρυξθσ.  

 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ  ανζρχεται ςτο ποςό των 5.442.316,10€ άνευ Φ.Ρ.Α. 13%  (προχπολογιςμόσ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.: 6.149.817,20€  

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ  ςυμπ/νου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 6.911.500,70€ άνευ Φ.Ρ.Α. 13%  (προχπολογιςμόσ 

ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.: 7.809.995,79€).
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 Για τον Διμο Ακθναίων 
 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με 

τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ, ορίηεται 

ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ  

 
 Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν (Δ.Β.Α.) 
 
Υπόνορ έναπξηρ ιζσύορ ηηρ ύμβαζηρ νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ππνγεγξακκέλνπ από ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε ζπκθσλεηηθνύ ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. (παξ. 7 άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκό κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ 

αξηζκ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Δ.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

Υπόνορ έναπξηρ εκηέλεζηρ και διάπκειαρ ςλοποίηζηρ ηεο πξνκήζεηαο θαη παξάδνζεο ηνπ είδνπο, νξίδεηαη ζε είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο. 

 

 Για το Ξζντρο Ωποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Ξ.Ω.Α.Δ.Α.) 
 
Υπόνορ έναπξηρ ιζσύορ ηηρ ύμβαζηρ νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ππνγεγξακκέλνπ από ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε ζπκθσλεηηθνύ ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. (παξ. 7 άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκό κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ 

αξηζκ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Δ.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

Υπόνορ έναπξηρ εκηέλεζηρ και διάπκειαρ ςλοποίηζηρ ηεο πξνκήζεηαο θαη παξάδνζεο ηνπ είδνπο, νξίδεηαη ζε δώδεθα 

(12) κήλεο,αξρνκέλεο όρη λσξίηεξα από 01/01/2024. 

 

 Για ηον Οπγανιζμό Πολιηιζμού Αθληηιζμού και Νεολαίαρ ηος Γήμος Αθηναίων (ΟΠΑΝΓΑ) 

Υπόνορ έναπξηρ ιζσύορ ηηρ ύμβαζηρ νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ ππνγεγξακκέλνπ από ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε ζπκθσλεηηθνύ ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. (παξ. 7 άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκό κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ 

αξηζκ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Δ.Κ. 3075/Β΄/13-07-2021]). 

Υπόνορ έναπξηρ εκηέλεζηρ και διάπκειαρ ςλοποίηζηρ ηεο πξνκήζεηαο θαη παξάδνζεο ηνπ είδνπο, νξίδεηαη ζε είθνζη 

ηέζζεξηο (24) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο. 

Ο μειοδότθσ που ανακθρφςςεται ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να υπογράψει επιμζρουσ ςυμβάςεισ με 
τον Διμο και ζκαςτο  Νομικό Ρρόςωπο, για τισ ποςότθτεσ τισ οποίεσ ζκαςτο ζχει αιτθκεί. 

 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με  κριτιριο  θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ, επί τθσ τιμισ του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ.  

 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο βξίζθεηαη ζηα 

Παπαπηήμαηα I, II III θαη IV ηεο δηαθήξπμεο. 

Γημοζιόηηηα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ υπό τθ μορωι Τυποποιθμζνου Εντφπου (TED) τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
κα αποςταλεί με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Ρροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

Θ Απόωαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόωαςθ Δθμάρχου, κα 

καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Συςτθμικό Αρικμό και ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/  ςτθν διαδρομι : 

ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ► ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Τφπο ςε δφο τοπικζσ εωθμερίδεσ.  

 

 

Γενικέρ Πληποθοπίερ 

Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Τα έγγξαθα ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο είλαη ηα αθόινπζα: 

Η Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο: 

 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ I 
ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ -Δ/ΝΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΑΦΘ 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IΛ 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΒΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ (Δ.Β.Α) 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΣΘΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-
ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-
ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ-ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ-
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IΛΛ 
ΚΕΝΤΟ ΥΡΟΔΟΧΘΣ & ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ (ΟΡΑΝΔΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΑΦΘ 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VI ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VII ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛII ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΧ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Επικοινωνία - Υρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ακθναίων.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Δικαίωμα Χυμμετοχισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ 

και όροι ςυμμετοχισ, κακορίηονται ςτα ςχετικά άρκρα του τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτα Ραραρτιματά 

τθσ. 

 

Γενικοί όροι 

 Εωαρμοςτζο εκνικό δίκαιο: ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α': Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και ο Αςτικόσ Κϊδικασ όπωσ ιςχφει. 

 

 Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ» που κα καλφπτει το ποςοςτό το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ 

Φ.Υ.Α., για το ςφνολο των ποςοτιτων του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Υροχπολογιςμοφ, μθ 

ςυνυπολογιηόμενου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, ιτοι ποςοφ 108.846,32 € (εκατόν οχτϊ χιλιάδεσ 

οχτακόςια ςαράντα ζξι ευρϊ και τριάντα δφο λεπτά). 

 

  «Εγγυθτικι Επιςτολι Ξαλισ Εκτζλεςθσ» που κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΥΑ  

 

 Εναλλακτικζσ προςωορζσ δεν επιτρζπονται. 

 

 Ρλθροωορίεσ, ζντυπα, κακϊσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, μποροφν να 

λάβουν οι ενδιαωερόμενοι από το τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Δ/νςθσ 

Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων, Κων/νου Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροωοσ, Ελζνθ Νόνα, Τθλ: 

213-2082910 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Ρλθροωορίεσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν τεχνικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ, μποροφν να λάβουν οι 
ενδιαωερόμενοι από: 
α) Για τον Διμο Ακθναίων 

 Δ/νςθ Διαχείριςθσ & Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Τμιμα Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ, Υγιεινισ & Αςωάλειασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

                 Ρλθροωορίεσ: κα Αμπελιϊτθ Μαρία, τθλ. 210 5277548, email: t.ekpaidefsis@athens.gr και 
m.ampelioti@athens.gr 

β) Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν (Δ.Β.Α.) 
 Δ/νςθ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικϊν & Εςτίαςθσ 

Τμιμα Ρρομθκειϊν & Δθμοπραςιϊν 
Ρλθροωορίεσ: Μαρκζλλα Ρλατανιά , τθλ. 210 5102409, email: public.procs@dbda.gr 

γ) Για τον Σργανιςμό Υολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Ρεολαίασ Διμου Ακθναίων (Σ.Υ.Α.Ρ.Δ.Α.) 
 Δ/νςθ Οικονομικοφ 

Τμιμα Ρρομθκειϊν Υλικϊν – Εξοπλιςμοφ & Υπθρεςιϊν  

Ρλθροωορίεσ: Ελ. Συμεωνίδου, τθλ. 210 5284824,  

email: mpap.promithies.opanda@gmail.com 
δ) Για το Ξζντρο Ωποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Ξ.Ω.Α.Δ.Α.) 
Ρλθροωορίεσ: Ελζνθ Καςτρθςίου, τθλ. 214 4029858, email: e.kastrisiou@athens.gr 

mailto:t.ekpaidefsis@athens.gr
mailto:mpap.promithies.opanda@gmail.com
mailto:e.kastrisiou@athens.gr
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, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
Για ό,τι δεν προβλζωκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ που αναωζρονται ςτθν παροφςα και για ό,τι δεν 
αναωζρεται αναλυτικά ιςχφουν τα ςχετικά άρκρα του τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

 

 

                  Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

                                                                  α/α(ζε αναπλήπωζη Γημάπσος) 

 

                                                                ΚΟΡΟΜΑΝΣΕΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 
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ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ 

ΔΘΠΣΩ  ΑΚΘΡΑΛΩΡ 
 

ΣΦΣΛ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ  
 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 
ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ, ΕΠΙ ΣΗ 
ΣΙΜΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ 
ΣΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ (ΣΤΠΟΤ ΕΒΑΠΟΡΕ) 410gr ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ ΑΤΣΟΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ(ΔΒΑ, ΚΤΑΔΑ, ΟΠΑΝΔΑ)»  

 
ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΑΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ: 
5.442.316,10€ άνευ Φ.Ρ.Α. 13% 

(6.149.817,20€  ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 13%) 
 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  
1.469.184,60€ άνευ Φ.Ρ.Α. 13% 

( 1.660.178,59€ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 13%) 
 

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΘ ΑΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
ΧΩΠΥ/ΡΣΩ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΣΧ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ: 

6.911.500,70€ άνευ Φ.Ρ.Α. 13% 
(7.809.995,79€ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 13%) 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090025537 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ 1007.Ε84501.00002 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 104 38 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS GR 300 – EL 303 

Τθλζωωνο 213 2082955 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ Δ/νςθ Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν 

 Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων 

t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 Ελζνθ Νόνα 

ele.nona@athens.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.cityofathens.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ακθναίων μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βακμοφ). 

   

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α.  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθ διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΟΡΣ 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εωεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναωερκείςα διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr και ςτθ διεφκυνςθ 
http://www.cityofathens.gr 

 

Χτοιχεία επικοινωνίασ φορζα υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

α) Για τον Διμο Ακθναίων 

 Δ/νςθ Διαχείριςθσ & Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Τμιμα Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ, Υγιεινισ & Αςωάλειασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:ele.nona@athens.gr
http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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                 Ρλθροωορίεσ: κα Αμπελιϊτθ Μαρία, τθλ. 210 5277548, email: t.ekpaidefsis@athens.gr και 
m.ampelioti@athens.gr 

β) Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν (Δ.Β.Α.) 
 Δ/νςθ Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Υλικϊν & Εςτίαςθσ 

Τμιμα Ρρομθκειϊν & Δθμοπραςιϊν 
Ρλθροωορίεσ: Μαρκζλλα Ρλατανιά , τθλ. 210 5102409, email: public.procs@dbda.gr 

γ) Για τον Σργανιςμό Υολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Ρεολαίασ Διμου Ακθναίων (Σ.Υ.Α.Ρ.Δ.Α.) 
 Δ/νςθ Οικονομικοφ 

Τμιμα Ρρομθκειϊν Υλικϊν – Εξοπλιςμοφ & Υπθρεςιϊν  

Ρλθροωορίεσ: Ελ. Συμεωνίδου, τθλ. 210 5284824,  

email: mpap.promithies.opanda@gmail.com 
δ) Για το Ξζντρο Ωποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Ξ.Ω.Α.Δ.Α.) 

 Ρλθροωορίεσ: Ελζνθ Καςτρθςίου, τθλ. 214 4029858, email: e.kastrisiou@athens.gr  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 παρ. 1 του ν. 4412/16, με χριςθ 
τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό διάςτθμα των 
τριάντα πζντε (35) θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του Τυποποιθμζνου Εντφπου 
Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων και τα εποπτευόμενα από 
αυτόν Νομικά Ρρόςωπα.  

 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει: 

 

i. Για τον Διμο Ακθναίων, Δ/νςθ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

 τον ΚΑ. 6063.999 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ» προχπολογιςμοφ οικονομικϊν ετϊν 
2022,2023,2024 

 

ii. Για το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν (Δ.Β.Α.) 

 Τον ΚΑ 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» προχπολογιςμοφ οικονομικϊν 
ετϊν 2022,2023,2024 

 Τον ΚΑ 6061.006  «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» προχπολογιςμοφ 
οικονομικϊν ετϊν 2022,2023,2024 

 

iii.Για το Κζντρο Υποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

 τον ΚΑ. 6063.002 «Χοριγθςθ Γάλακτοσ» οικονομικοφ ζτουσ 2024 

 

iv. Για τον Οργανιςμό Ρολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ Διμου Ακθναίων (ΟΡΑΝΔΑ) 

 τον ΚΑ. 6061.001 «Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ» προχπολογιςμοφ οικονομικϊν 
ετϊν 2023,2024 

 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί οι ζξθσ αποωάςεισ: 

mailto:t.ekpaidefsis@athens.gr
mailto:mpap.promithies.opanda@gmail.com
mailto:e.kastrisiou@athens.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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i) Για τον Διμο Ακθναίων, Δ/νςθ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

  H με αρικμ. πρωτ. 359820/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨT93Ω6Μ-00Λ, ΑΔΑΜ:22REQ011885885 2022-12-
22) Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ποςοφ είκοςι τριϊν χιλιάδων τριακοςίων δεκατεςςάρων ευρϊ και 
πενιντα λεπτϊν (23.314,50€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ςτον Κ.Α. 6063.999 Φορζα 10 Δ/νςθ 4 «Λοιπζσ 
πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ» για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ προμικειασ γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ 
εργαηόμενουσ, για τα ζτθ 2022, 2023 και 2024, για τθν ζναρξθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςυνολικι 
δζςμευςθ 2.996.761,48€ (23.314,50€ ο.ε. 2022, και από 1.486.723,49€ με δικαίωμα προαίρεςθσ 30% για 
τα ο.ε. 2023 και 2024)  

 H με αρικμ.πρωτ. 359818/22-12-2022 (ΑΔΑ: 613ΛΩ6Μ-Ρ6Η, ΑΔΑΜ: 22REQ011885559 2022-12-22) 
Απόωαςθ Δζςμευςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2023-2024 για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ για προμικεια 
γάλακτοσ τφπου εβαπορζ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ  του Διμου Ακθναίων, ςυνολικοφ ποςοφ τριϊν 
εκατομμυρίων τετρακοςίων είκοςι μία χιλιάδων τριακοςίων είκοςι επτά ευρϊ και ςαράντα τεςςάρων 
λεπτϊν (3.421.327,44€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Συγκεκριμζνα δζςμευςθ ποςοφ 1.710.663,72€ για το 
οικονομικό ζτοσ 2023 (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 343.089,36€) και δζςμευςθ 
ποςοφ 1.710.663,72€ για το οικονομικό ζτοσ 2024, (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 
343.089,36€) που κα καταλογιςτοφν ςτον Κ.Α. 6063.999 Φορζα 20 Δ/νςθ 28 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ 
ςε είδοσ», λόγω ζναρξθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ  

 Θ με αρικμ. Ρρωτ. 360902/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΕΩ6Μ-1Ξ0) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με 
τθν οποία επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για τθν διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ , θ 
οποία κα εγγραωεί ςτον Κ.Α.6063.999 Φορζασ 20 Δ/νςθ 28 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», του 
προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2023-2024, προκειμζνου να αρχίςει θ ςχετικι διαγωνιςτικι 
διαδικαςία για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 
του Διμου Ακθναίων. Θ δαπάνθ κα πραγματοποιθκεί ςτα οικ.ζτθ 2023-2024.Με τθν ζναρξθ των 
οικονομικϊν ετϊν εντόσ των οποίων επιβαρφνεται ο προχπολογιςμόσ του Διμου Ακθναίων, για 
τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ που αναωζρεται ςτθν υπ’αρικ. 359818/22-12-2022 (ΑΔΑ: 
613ΛΩ6Μ-Ρ6Η) Απόωαςθ Δζςμευςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ , κα εκδοκοφν άμεςα και κατά 
απόλυτθ προτεραιότθτα οι Αποωάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α.Α.Υ.) ποςοφ 1.710.663,72 ςτο οικ.ζτοσ 
2023 και 1.710.663,72 ςτο οικ.ζτοσ 2024.  

 
 

ii) Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν (ΔΒΑ) 

 Θ με αρικμ. πρωτ.071/18552/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΥΔΚΟΙΑ-ΛΞ ,ΑΔΑΜ: 22REQ011787340 2022-12-
12.)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, με τθν οποία αποωαςίηεται θ ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ 
ςυνολικοφ ποςοφ #401.517,36#€, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ 
ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» , προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024 και κατ’ ζτοσ ωσ 
εξισ: 4.580,34€  ςτο οικ.ζτοσ 2022, 220.520,40€ ςτο οικ.ζτοσ 2023, 176.416,62€ ςτο οικ ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ.πρωτ.071/18583/12.12.2022 (ΑΔΑ: 4Ξ8ΟΙΑ-ΘΧ1)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 
ςυμωωνα με τθν οποία επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου 
Εβαπορζ) 410 gr., για τουσ δικαιοφχουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ του Δ.Β.Α., θ οποία ζχει εγγραωεί ςτουσ 
προχπολογιςμοφσ των οικονομικϊν ετϊν 2022 – 2023, κα εγγραωεί ςτον προχπολογιςμό του οικονομικοφ 
ζτουσ 2024, ςτον Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ», και κατ’ 
ζτοσ ωσ εξισ: 4.580,34€  ςτο οικ.ζτοσ 2022, 220.520,40€ ςτο οικ.ζτοσ 2023, 176.416,62€ ςτο οικ ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ. πρωτ.072/18553/12.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ48ΗΟΙΑ-ΞΞ8, ΑΔΑΜ: 22REQ011787451 2022-12-
12)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ 
#626.906,04#€, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ 
Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου», προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024 και κατ’ ζτοσ ωσ 
εξισ: 12.596,68 € για το οικ.ζτοσ 2022, 341.283,96 € για το οικ.ζτοσ 2023, 273.025,40 € για το οικ.ζτοσ 
2024 

 Θ με αρικμ.  πρωτ. 072/18584/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9Δ0ΙΟΙΑ-0Δ2)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 
ςφμωωνα με τθν οποία επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου 
Εβαπορζ) 410 gr., για τουσ δικαιοφχουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου του Δ.Β.Α., θ οποία ζχει εγγραωεί 
ςτουσ προχπολογιςμοφσ των οικονομικϊν ετϊν 2022 – 2023, κα εγγραωεί ςτον προχπολογιςμό του 
οικονομικοφ ζτουσ 2024, ςτον Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ 
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Δικαίου» και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 12.596,68 € για το οικ.ζτοσ 2022, 341.283,96 € για το οικ.ζτοσ 2023, 
273.025,40 € για το οικ.ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ. πρωτ.Α00408/18589/12.12.2022 (ΑΔΑ: 94ΩΦΟΙΑ-ΧΓΛ ΑΔΑΜ: 22REQ011791007 2022-
12-12))Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ,  για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ, κακϊσ και τθν 
δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 4.580,34 € (ΤΕΣΣΕΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΤΙΑΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕA ΛΕΡΤΑ) για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βαροσ τθσ πίςτωςθσ του προψπολογιςμοφ 
εξόδων του ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΒΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ Οικ. ζτοσ 2022 Φορζασ 10, ςτον Κ.Α 6061.001 <<Ραροχι 
γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ>> για τθν προμικεια γάλακτοσ(τφπου Εβαπορζ) 410gr,για τουσ 
δικαιοφχουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ του Δ.Β.Α. 

 Θ με αρικμ. πρωτ.Α00409/18590/12.12.2022 (ΑΔΑ: 97ΧΑΟΙΑ-ΕΟ3, ΑΔΑΜ: 22REQ011791146 
2022-12-12) Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ, κακϊσ και 
τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 12.596,68 € (ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΩ ΚΑΙ 
ΕΞΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ) για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προψπολογιςμοφ 
εξόδων του ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΒΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ Οικ. ζτοσ 2022 Φορζασ 10, ςτον Κ.Α 6061.006 <<Ραροχι 
γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου>> για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ) 410gr, 
ςτουσ δικαιοφχουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου του Δ.Β.Α. 
 
iii) Για το Ξζντρο Ωποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Ξ.Ω.Α.Δ.Α.) 

 

 Θ με αρικμ. πρωτ.14356/15.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΝ3ΕΟΘΟ-ΥΥ1, ΑΔΑΜ: 22REQ011829866 2022-12-
16.)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ τθσ  πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 
2024, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ προμικεια Γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410gr., για τισ ανάγκεσ 
των δικαιοφχων εργαηομζνων του Κ.Υ.Α.Δ.Α., ςυνολικοφ 68.997,46€ (εξιντα οκτϊ χιλιάδεσ εννιακόςια 
ενενιντα επτά ευρϊ και ςαράντα ζξι λεπτϊν) ςυμπ. ΦΡΑ και Δικαιϊματοσ προαίρεςθσ (30%) που κα 
καταλογιςτεί ςτον Κ.Α 6063.002, Φορζα 10 Δ/νςθ 1 «Χοριγθςθ γάλακτοσ» ωσ εξισ:το ποςό των 
#68.997,46#€, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #53.074,97#€, δικαίωμα προαίρεςθσ #15.922,49#€), κα 
βαρφνει τον Φ.10 - Δ.1 Κ.Α. 6063.002 «Χοριγθςθ γάλακτοσ», ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 
2024. 

 Θ με αρικμ.πρωτ.14358/15.12.2022 (ΑΔΑ: Ω37ΟΘΟ-ΘΒΓ)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με 
τθν οποία βεβαιϊνεται ότι επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για τθν προμικεια Γάλακτοσ 
(τφπου Εβαπορζ), 410gr., για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που κα εγγραωεί 
ςτον Κ.Α 6063.002, Φορζα 10 Δ/νςθ 1 «Χοριγθςθ γάλακτοσ» του Ρροχπολογιςμοφ του οικ. ζτουσ 2024, 
προκειμζνου να ξεκινιςει θ ςχετικι διαγωνιςτικι διαδικαςία ποςου 68.997,46€ ςυμπ. ΦΡΑ και 
Δικαιϊματοσ προαίρεςθσ (προχπολογιςκείςα δαπάνθ 53.074,97€ + δικαίωμα προαίρεςθσ 30% 
15.922,49€) ςτο οικ.ζτοσ 2024 
 
 

iv) Για τον Σργανιςμό Υολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Ρεολαίασ Διμου Ακθναίων (ΣΥΑΡΔΑ) 

 Θ με αρικμ. πρωτ.16475/15.12.2022 (ΑΔΑ: 68ΩΙΟΞΩ-ΨΓΣ ΑΔΑΜ: 22REQ011828809 2022-12-
16)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ,  με τθν οποία αποωαςίηεται Τθν δζςμευςθ τθσ παρακάτω 
πίςτωςθσ ποςοφ 294.486,03 € για τα οικονομικά ζτθ 2023 & 2024 <<Ρρομικεια ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ 
(τφπου εβαπορζ )για τθ χοριγθςθ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του ΟΡΑΝΔΑ>> ςτον Κ.Α 6061.001 
Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ Φ10 Δ11 ποςοφ 147.813,72 € ςτο οικ.ζτοσ 2023 και 
146.672,31 € ςτο οικ. Ζτοσ 2024 

 Θ με αρικμ.  πρωτ. 16513/16.12.2022 (ΑΔΑ: Ω2Θ3ΟΞΩ-Ο97) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 
με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για προμικεια 
ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του ΟΡΑΝΔΑ θ οποία ζχει εγγραωεί ςτον 
προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2022 και κα εγγραωεί ςτον προχπολογιςμοφσ οικονομικϊν ετϊν 2023-
2024 ςτον Φ. 10 Δ. 11 Κ.Α. 6061.001 « Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ» και κατ’ ζτοσ ωσ 
εξισ: 147.813,72 € ςτο οικ.ζτοσ 2023 και 146.672,31 € ςτο οικ. Ζτοσ 2024 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο – 
Γηθαίσκα Πξναίξεζεο – Κξηηήξην Αλάζεζεο  

1.3.1 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια  γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr, για τισ ανάγκεσ 

των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων, του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν, του ΟΡΑΝΔΑ 

και του ΚΥΑΔΑ. 

Θ προμικεια κα υλοποιθκεί ςφμωωνα με τισ επιμζρουσ Μελζτεσ των ωορζων υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτζσ περιγράωονται και αναλφονται ςτα αντίςτοιχα παραρτιματα, και τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ, κατόπιν επικοινωνίασ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ, του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 15511600-9  Συμπυκνωμζνο γάλα 

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΧΩΡΣΟΣ  
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ  
2022 - 2023 - 

2024 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΣΧ 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦΩ ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. 2022-
2023-2024 

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦΩ 2022-
2023-2024 

1 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΡΛΘΕΣ  410 Γ (ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΘ ΣΘΜΑΝΣΘ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.186.397 1,30 5.442.316,10€ 6.149.817,20€ 

ΧΩΡΣΟΣ: 4.186.397  5.442.316,10€ 6.149.817,20€   

 

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ ΥΣΧΣΨΘΨΕΧ 

Α/Α 
ΥΕΦΛΓΦΑΦ
Θ ΕΛΔΣΩΧ 

ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

 
2022  
ΔΒΑ 

 
2023  
ΔΒΑ 

 
2024  
ΔΒΑ 

 
 2024 

 ΞΩΑΔΑ 

 
2023 

ΣΥΑΡΔΑ 

 
2024 

ΣΥΑΡΔΑ 

 
2022 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ 
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

 
2023 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ  
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

 
2024 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ  
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

1 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ  

410 Γ (ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΘ 

ΣΘΜΑΝΣΘ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΚΥΤΙΟΥ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 11.693 318.700 254.960 36.130 100.622 99.845 15.871 1.674.288 1.674.288 

ΧΩΡΣΟΣ: 11.693 318.700 254.960 36.130 100.622 99.845 15.871 1.674.288 1.674.288 

 
 
Δικαίωμα προαίρεςθσ:  
 
 Για τον Διμο Ακθναίων προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια 

γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων. 

   Δεδομζνου ότι ο Διμοσ κα πραγματοποιιςει τα επόμενα χρόνια προςλιψεισ εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ προκειμζνου να καλφψει τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ και 

ταυτόχρονα κα πραγματοποιθκοφν προςλιψεισ νοςθλευτικοφ και ιατρικοφ προςωπικοφ, οι οποίοι 

πρόκειται να απαςχολθκοφν ςε υγειονομικζσ υπθρεςίεσ και ςε χϊρουσ που ςχετίηονται με υγειονομικισ 

ωφςεωσ εργαςίεσ (Δθμοτικά Ιατρεία και Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ), ςυνεπϊσ κακίςτανται δικαιοφχοι για τθν 
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χοριγθςθ γάλακτοσ, προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια γάλακτοσ 

(τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων. Επιπλζον με 

το δικαίωμα τθσ προαίρεςθσ, κα υπάρξει κάλυψθ από τθν ανάγκθ που κα προκφψει από μετατάξεισ 

κλάδων και από μετατάξεισ από άλλουσ ωορείσ. Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 

30% αςκείται μονομερϊσ με τθν κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςχετικισ απόωαςθσ του αρμόδιου 

αποωαινόμενου οργάνου του Διμου Ακθναίων, ςτθν οποία αναωζρεται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, 

θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, 

κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί θ 

ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ 

με το Διμο Ακθναίων. 

   Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, ο 

Διμοσ Ακθναίων μπορεί να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 

κυρϊςεισ. 

 Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%, για τθν 

προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του 

Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν. 

   Δεδομζνου ότι κάκε χρόνο το Δ.Β.Α. ςυμμετζχει ςτθν πρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τον 

ετιςιο προγραμματιςμό προςλιψεων τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα, 

προκειμζνου να καλυωκοφν κζςεισ εργαςίασ που απαιτείται θ χοριγθςθ των μζςων ατομικισ 

προςταςίασ και κατϋ επζκταςθ τθν χοριγθςθ γάλακτοσ, προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 

20%, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων 

του Δ.Β.Α.Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 20% αςκείται μονομερϊσ με τθν 

κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςχετικισ απόωαςθσ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου του Δ.Β.Α., 

ςτθν οποία αναωζρεται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το 

αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου 

εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι 

ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν. 

   

   Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το 

Δ.Β.Α. μπορεί να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κυρϊςεισ. 

 

 Για το ΞΩΑΔΑ προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια γάλακτοσ 

(τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΚΥΑΔΑ. 

   Δεδομζνου ότι κάκε χρόνο το ΚΥΑΔΑ ςυμμετζχει ςτθν πρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τον 

ετιςιο προγραμματιςμό προςλιψεων τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα, 
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προκειμζνου να καλυωκοφν κζςεισ εργαςίασ που απαιτείται θ χοριγθςθ των μζςων ατομικισ 

προςταςίασ και κατϋ επζκταςθ τθν χοριγθςθ γάλακτοσ, προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 

30%, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων 

του ΚΥΑΔΑ.Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 30% αςκείται μονομερϊσ με τθν 

κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςχετικισ απόωαςθσ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τουΚΥΑΔΑ, 

ςτθν οποία αναωζρεται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το 

αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου 

εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι 

ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Γραωείο Ρρομθκειϊν του ΚΥΑΔΑ. 

   

   Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το 

ΚΥΑΔΑ μπορεί να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κυρϊςεισ. 

 

Το δικαίωμα προαίρεςθσ περιγράωεται ςτον πινάκα: 
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ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ ΠΕ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ            

Α/Α 
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 

ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

2023 
Δ.Β.Α. 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

2024 
Δ.Β.Α. 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

 2024 
ΞΩΑΔΑ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

2023 
 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ  
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

2024 
 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ  
ΔΩΡΑΠΛΞΣ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

2023 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

2024 

ΧΩΡΣΟΣ  
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  
2023 - 2024 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΣΧ 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

 ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ 

ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
ΠΕ ΦΥΑ ΧΕ 

ΕΩΦΩ  
2023 - 2024 

1 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΡΟΕ 

ΡΛΘΕΣ  410 
Γ (ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΘ 

ΣΘΜΑΝΣΘ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΚΥΤΙΟΥ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 63.740 50.991 10.839 502.286 502.286 566.026 564.116 1.130.142 1,30 1.660.178,59 

ΧΩΡΣΟΣ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ: 63.740 50.991 10.839 502.286 502.286 566.026 564.116 1.130.142   1.660.178,59 

 
 
Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και των δικαιωμάτων προαιρζςεων δίνονται ςτα ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ I ΛΛ III 

και IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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1.3.3 Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι: 

  θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, επί τθσ τιμισ του άρκρου 

του ενιαίου Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ.  

 Σι προςφερόμενεσ τιμζσ  αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα με το άρκρο 6.5. τθσ παροφςασ (αφορά τον 

Διμο Ακθναίων , το Δθμοτικό Βρεφοκομείο και τον ΣΥΑΡΔΑ) 

 Τςον αφορά το ΞΩΑΔΑ , που δεν υπόκειται ςτο άρκρο 6.5 τθσ παροφςασ  λογω τθσ χρονικισ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ , οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται. 

 Θ τιμολόγθςθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5.1 (Ψρόποσ Υλθρωμισ - Ξρατιςεισ)  τθσ παροφςασ.  

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ  ανζρχεται ςτο ποςό των 5.442.316,10€ άνευ Φ.Ρ.Α. 13%  (προχπολογιςμόσ 

ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.: 6.149.817,20€  

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ  ςυμπ/νου και του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 

των 6.911.500,70€ άνευ Φ.Ρ.Α. 13%  (προχπολογιςμόσ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.: 7.809.995,79€). 

 Για τον Διμο Ακθναίων 
 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ, ορίηεται ςε 

είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ  

 
 Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν (Δ.Β.Α.) 
 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ, ορίηεται ςε 

είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 

 

 Για το Ξζντρο Ωποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Ξ.Ω.Α.Δ.Α.) 
 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ, ορίηεται ςε 

δϊδεκα (12) μινεσ,αρχομζνθσ όχι νωρίτερα από 01/01/2024. 

 
 Για τον Σργανιςμό Υολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Ρεολαίασ του Διμου Ακθναίων (ΣΥΑΡΔΑ) 

 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 
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Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ, ορίηεται ςε είκοςι 

τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 

Ο μειοδότθσ που ανακθρφςςεται ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να υπογράψει επιμζρουσ ςυμβάςεισ με τον 
Διμο και ζκαςτο  Νομικό Ρρόςωπο, για τισ ποςότθτεσ τισ οποίεσ ζκαςτο ζχει αιτθκεί. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, 

2. Τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν, 

3. Το άρκρο 4 παρ. 1 τθσ από 12.12.2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Φ.Ε.Κ. 240 τεφχοσ Αϋ) θ οποία 
κυρϊκθκε με το άρκρο 48 του Ρ. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεφχοσ Αϋ) «Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν - χορθγθτϊν, για 
προμικειεσ α. τροωίμων, … για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικϊν τουσ Ρροςϊπων, 
πραγματοποιείται εωεξισ από τουσ οικείουσ Διμουσ …», ςφμωωνα με το οποίο γίνεται πλζον Ενιαία διαγωνιςτικι 
διαδικαςία για τθν εν λόγω προμικεια από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου Ακθναίων για όλουσ τουσ ωορείσ του, 

4. Τισ διατάξεισ του Ρ.3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08.06.2006), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 

5. Τισ διατάξεισ του Ρ.3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07-06-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

6. Τισ διατάξεισ του Ρ.4605/2019 (Φ.Ε.Ξ. 52/Αϋ/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροωοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυωκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν 
παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

7. Τισ διατάξεισ του Ρ.4700/2020 (Φ.Ε.Ξ. 127/Αϋ/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

8. Τισ διατάξεισ του Ρ. 4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 
αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία», 

9. Τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΣΨΒ-ΧΨΕ) εγκφκλιο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων με κζμα «Διευκρινιςεισ ωσ προσ τθν αφξθςθ των τιμϊν και τα προβλιματα ςτθν εωοδιαςτικι αλυςίδα λόγω 
τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία και των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν του COVID 19», 

10. Τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 123028/12.05.2021 εγκφκλιο, τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και  Αποκθκϊν του Διμου 
Ακθναίων, 

11. Τθν υπ’αρικμ. 378/30-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΦΩ6Π-ΣΣΗ) Απόωαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων 
που αωορά ζγκριςθ για τθν προμικεια γάλακτοσ τφπου εβαπορζ για τα ζτθ 2022, 2023 και 2024 για τουσ δικαιοφχουσ 
εργαηομζνουσ του Διμου Ακθναίων 
12.  Τθν υπ’αρικμ. 431/04-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΣ7Ω6Π-2ΩΦ) Απόωαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων 
που αωορά ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 378/2021 Α.Δ.Σ. ωσ προσ τα ζτθ παροχισ, τθν προμικεια και τθ 
χοριγθςθ γάλακτοσ τφπου εβαπορζ με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου, κατά τα οριηόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
13. Τθν υπ’αρικμ. 577/28-11-2022 (ΑΔΑ:6ΑΟΩ6Π-8ΦΧ) Απόωαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων 
που αωορά ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 431/2021 Α.Δ.Σ. ωσ προσ τα ζτθ παροχισ και τθν προμικεια και 
χοριγθςθ γάλακτοσ τφπου εβαπορζ με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου, ϊςτε να κακίςταται εωικτι θ χοριγθςθ του προσ 
τουσ εργαηομζνουσ του Διμου Ακθναίων, κατά τα οριηόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, χωρίσ περαιτζρω 
αντικειμενικζσ δυςκολίεσ για τα ζτθ 2022-2023-2024, με δυνατότθτα προαίρεςθσ για τα ζτθ 2023 και 2024 με ποςοςτό 
αφξθςθσ ζωσ 30% 
14. Τελ ππ’αξηζκ. 133/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΧΛΣΦΛΑ-ΘΚΕ)Απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ χοριγθςθ γάλακτοσ τφπου εβαπορζ, με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου, ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του 
Δ.Β.Α. προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022 - 2023 - 2024. 
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15. Τελ ππ’αξηζκ. 191/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΕ2ΣΦΛΑ-Ψ9Χ)Απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δ.Β.Α., που αωορά ςτθν: 
«Επικαιροποίθςθ απόωαςθσ για τθν προμικεια γάλακτοσ τφπου Εβαπορζ με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου για τισ 
ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α. για τα ζτθ 2022 (από τθν ζναρξθ τθσ νζασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ), 
2023 και 2024, με δυνατότθτα προαίρεςθσ 20% για τα ζτθ 2023 και 2024». 
16. Τθν υπ.αρικμ.157/2022 (ΑΔΑ:Ω5ΩΨΣΦΛΑ-Υ7Α) Απόωαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Δ.Β.Α. 

17. Τελ ππ’αξηζκ. 55/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΒΒΣΦΚΣ-Χ7Θ) Απόωαςθ ΔΣ ΚΥΑΔΑ, περί ανάκλθςθσ των αρικμ.: 93/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΦΜΟΘΟ-ΩΛ3), 92/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΤ3ΟΘΟ-ΦΑΞ), 10/2022 (ΑΔΑ: Λ46ΙΟΘΟ-ΘΞΑ), 25/2022 (ΑΔΑ: ΟΣ4ΟΘΟ-Ρ6Ξ) και 
32/2022 (ΑΔΑ: ΨΧ4ΚΟΘΟ-ΞΙΛ), Ρράξεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ. 
18. Αρικμ. 83/2022(ΑΔΑ: 6ΟΩ1ΣΦΚΣ-ΧΨΚ)Απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
χοριγθςθ γάλακτοσ τφπου εβαπορζ, με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου, ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του ΚΥΑΔΑ,με 
δυνατότθτα προαίρεςθσ 30% προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2024. 
19. Αρικμ. 132/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΟ0ΣΦΚΣ-ΔΧΣ) Απόωαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΚΥΑΔΑ με τθν οποία εγκρίκθκε Ι) 
θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ Γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΚΥΑΔΑ, 
με δυνατότθτα προαίρεςθσ 30%, προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2024 και ΙΙ) οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ, θ Συγγραωι 
Υποχρεϊςεων, και ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ τθσ Υπθρεςίασ για τθν εν λόγω προμικεια 
20. Τθν αρικ. 403/4.10.2021 (ΑΔΑ: 9ΒΡΨΣΩΦ-ΞΨ2) Απόωαςθ Δθμάρχου Ακθναίων περί οριςμοφ Ρροζδρου του Δ.Σ. 
του ΟΡΑΝΔΑ. 
21. Θ με αρικμ.525/2022 (ΑΔΑ:6AIBΣΩΦ-5AE ) Απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΟΡΑΝΔΑ., με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ χοριγθςθ γάλακτοσ τφπου εβαπορζ, ωσ προσ το είδοσ παροχισ για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων 
του ΟΡΑΝΔΑ,προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν  2023 – 2024. 
22. Θ με αρικμ 353/2022(ΑΔΑ:ΨΣΔ0ΣΩΦ-4ΡΨ) που αωορά «Ζγκριςθ: 1) τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ γάλακτοσ, 
για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΟΡΑΝΔΑ ετϊν 2023-2024 και 2) ζγκριςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν και 
Συγγραωι Υποχρεϊςεων αυτισ». 

 

ΕΛΔΛΞΣ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 

 

1. H με αρικμ. πρωτ. 359820/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨT93Ω6Μ-00Λ, ΑΔΑΜ:22REQ011885885 2022-12-22) Απόωαςθ 
Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ποςοφ είκοςι τριϊν χιλιάδων τριακοςίων δεκατεςςάρων ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (23.314,50€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ςτον Κ.Α. 6063.999 Φορζα 10 Δ/νςθ 4 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ» για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ προμικειασ γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ, για τα ζτθ 2022, 2023 και 2024, για 
τθν ζναρξθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςυνολικι δζςμευςθ 2.996.761,48€ (23.314,50€ ο.ε. 2022, και από 1.486.723,49€ με 
δικαίωμα προαίρεςθσ 30% για τα ο.ε. 2023 και 2024)  
2. H με αρικμ.πρωτ. 359818/22-12-2022 (ΑΔΑ: 613ΛΩ6Μ-Ρ6Η, ΑΔΑΜ: 22REQ011885559 2022-12-22) Απόωαςθ 
Δζςμευςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2023-2024 για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ για προμικεια γάλακτοσ τφπου εβαπορζ 
ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ  του Διμου Ακθναίων, ςυνολικοφ ποςοφ τριϊν εκατομμυρίων τετρακοςίων είκοςι μία 
χιλιάδων τριακοςίων είκοςι επτά ευρϊ και ςαράντα τεςςάρων λεπτϊν (3.421.327,44€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 
Συγκεκριμζνα δζςμευςθ ποςοφ 1.710.663,72€ για το οικονομικό ζτοσ 2023 (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 
30% 343.089,36€) και δζςμευςθ ποςοφ 1.710.663,72€ για το οικονομικό ζτοσ 2024, (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα 
προαίρεςθσ ζωσ 30% 343.089,36€) που κα καταλογιςτοφν ςτον Κ.Α. 6063.999 Φορζα 20 Δ/νςθ 28 «Λοιπζσ πρόςκετεσ 
παροχζσ ςε είδοσ», λόγω ζναρξθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ  
3. Θ με αρικμ. Ρρωτ. 360902/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΕΩ6Μ-1Ξ0) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με τθν οποία 
επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για τθν διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ , θ οποία κα εγγραωεί ςτον 
Κ.Α.6063.999 Φορζασ 20 Δ/νςθ 28 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 
2023-2024, προκειμζνου να αρχίςει θ ςχετικι διαγωνιςτικι διαδικαςία για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ του Διμου Ακθναίων. Θ δαπάνθ κα πραγματοποιθκεί ςτα οικ.ζτθ 
2023-2024.Με τθν ζναρξθ των 
οικονομικϊν ετϊν εντόσ των οποίων επιβαρφνεται ο προχπολογιςμόσ του Διμου Ακθναίων, για 
τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ που αναωζρεται ςτθν υπ’αρικ. 359818/22-12-2022 (ΑΔΑ: 
613ΛΩ6Μ-Ρ6Η) Απόωαςθ Δζςμευςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ , κα εκδοκοφν άμεςα και κατά 
απόλυτθ προτεραιότθτα οι Αποωάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Α.Α.Υ.) ποςοφ 1.710.663,72 ςτο οικ.ζτοσ 2023 και 
1.710.663,72 ςτο οικ.ζτοσ 2024.  
4. Θ με αρικμ. πρωτ.071/18552/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΥΔΚΟΙΑ-ΛΞ ,ΑΔΑΜ: 22REQ011787340 2022-12-12.)Απόωαςθ 
Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, με τθν οποία αποωαςίηεται θ ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ #401.517,36#€, ςε 
βάροσ τθσ πίςτωςθσ του Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» , προχπολογιςμϊν 
οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024 και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 4.580,34€  ςτο οικ.ζτοσ 2022, 220.520,40€ ςτο οικ.ζτοσ 2023, 
176.416,62€ ςτο οικ ζτοσ 2024 
5. Θ με αρικμ.πρωτ.071/18583/12.12.2022 (ΑΔΑ: 4Ξ8ΟΙΑ-ΘΧ1)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ ςυμωωνα με τθν 
οποία επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ) 410 gr., για τουσ 
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δικαιοφχουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ του Δ.Β.Α., θ οποία ζχει εγγραωεί ςτουσ προχπολογιςμοφσ των οικονομικϊν ετϊν 
2022 – 2023, κα εγγραωεί ςτον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2024, ςτον Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι 
γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ», και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 4.580,34€  ςτο οικ.ζτοσ 2022, 220.520,40€ ςτο οικ.ζτοσ 
2023, 176.416,62€ ςτο οικ ζτοσ 2024 
6. Θ με αρικμ. πρωτ.072/18553/12.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ48ΗΟΙΑ-ΞΞ8, ΑΔΑΜ: 22REQ011787451 2022-12-12)Απόωαςθ 
Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ, για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ #626.906,04#€, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ 
του Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου», προχπολογιςμϊν οικονομικϊν 
ετϊν 2022-2023-2024 και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 12.596,68 € για το οικ.ζτοσ 2022, 341.283,96 € για το οικ.ζτοσ 2023, 
273.025,40 € για το οικ.ζτοσ 2024 
7. Θ με αρικμ.  πρωτ. 072/18584/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9Δ0ΙΟΙΑ-0Δ2)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ ςφμωωνα με 
τθν οποία επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ) 410 gr., για τουσ 
δικαιοφχουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου του Δ.Β.Α., θ οποία ζχει εγγραωεί ςτουσ προχπολογιςμοφσ των οικονομικϊν 
ετϊν 2022 – 2023, κα εγγραωεί ςτον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2024, ςτον Φ.10 - Δ.10 Κ.Α. 6061.006 
«Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 12.596,68 € για το οικ.ζτοσ 2022, 
341.283,96 € για το οικ.ζτοσ 2023, 273.025,40 € για το οικ.ζτοσ 2024 
8. Θ με αρικμ. πρωτ.Α00408/18589/12.12.2022 (ΑΔΑ: 94ΩΦΟΙΑ-ΧΓΛ ΑΔΑΜ: 22REQ011791007 2022-12-
12))Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ,  για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ, κακϊσ και τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ 
ποςοφ 4.580,34 € (ΤΕΣΣΕΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΩ ΚΑΙ ΤΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕA ΛΕΡΤΑ) για τθν πλθρωμι 
ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βαροσ τθσ πίςτωςθσ του προψπολογιςμοφ εξόδων του ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΒΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ Οικ. 
ζτοσ 2022 Φορζασ 10, ςτον Κ.Α 6061.001 <<Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ>> για τθν προμικεια 
γάλακτοσ(τφπου Εβαπορζ) 410gr,για τουσ δικαιοφχουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ του Δ.Β.Α. 
9. Θ με αρικμ. πρωτ.Α00409/18590/12.12.2022 (ΑΔΑ: 97ΧΑΟΙΑ-ΕΟ3, ΑΔΑΜ: 22REQ011791146 2022-12-12) 
Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ, κακϊσ και τθν δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 
12.596,68 € (ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΘΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΩ ΚΑΙ ΕΞΘΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΡΤΑ) για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ 
δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προψπολογιςμοφ εξόδων του ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΒΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ Οικ. ζτοσ 2022 
Φορζασ 10, ςτον Κ.Α 6061.006 <<Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου>> για τθν προμικεια γάλακτοσ 
(τφπου Εβαπορζ) 410gr, ςτουσ δικαιοφχουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου του Δ.Β.Α. 
10. Θ με αρικμ. πρωτ.14356/15.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΝ3ΕΟΘΟ-ΥΥ1, ΑΔΑΜ: 22REQ011829866 2022-12-16.)Απόωαςθ 
Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ τθσ  πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2024, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
δαπάνθσ προμικεια Γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410gr., για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Κ.Υ.Α.Δ.Α., 
ςυνολικοφ 68.997,46€ (εξιντα οκτϊ χιλιάδεσ εννιακόςια ενενιντα επτά ευρϊ και ςαράντα ζξι λεπτϊν) ςυμπ. ΦΡΑ και 
Δικαιϊματοσ προαίρεςθσ (30%) που κα καταλογιςτεί ςτον Κ.Α 6063.002, Φορζα 10 Δ/νςθ 1 «Χοριγθςθ γάλακτοσ» ωσ 
εξισ:το ποςό των #68.997,46#€, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #53.074,97#€, δικαίωμα προαίρεςθσ #15.922,49#€), κα 
βαρφνει τον Φ.10 - Δ.1 Κ.Α. 6063.002 «Χοριγθςθ γάλακτοσ», ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2024. 
11. Θ με αρικμ.πρωτ.14358/15.12.2022 (ΑΔΑ: Ω37ΟΘΟ-ΘΒΓ)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με τθν οποία 
βεβαιϊνεται ότι επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για τθν προμικεια Γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410gr., για τισ 
ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που κα εγγραωεί ςτον Κ.Α 6063.002, Φορζα 10 Δ/νςθ 1 «Χοριγθςθ 
γάλακτοσ» του Ρροχπολογιςμοφ του οικ. ζτουσ 2024, προκειμζνου να ξεκινιςει θ ςχετικι διαγωνιςτικι διαδικαςία ποςου 
68.997,46€ ςυμπ. ΦΡΑ και Δικαιϊματοσ προαίρεςθσ (προχπολογιςκείςα δαπάνθ 53.074,97€ + δικαίωμα προαίρεςθσ 30% 
15.922,49€) ςτο οικ.ζτοσ 2024 
12. Θ με αρικμ. πρωτ.16475/15.12.2022 (ΑΔΑ: 68ΩΙΟΞΩ-ΨΓΣ ΑΔΑΜ: 22REQ011828809 2022-12-16)Απόωαςθ 
Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ,  με τθν οποία αποωαςίηεται Τθν δζςμευςθ τθσ παρακάτω πίςτωςθσ ποςοφ 294.486,03 € 
για τα οικονομικά ζτθ 2023 & 2024 <<Ρρομικεια ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ )για τθ χοριγθςθ ςτουσ 
δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του ΟΡΑΝΔΑ>> ςτον Κ.Α 6061.001 Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ Φ10 Δ11 
ποςοφ 147.813,72 € ςτο οικ.ζτοσ 2023 και 146.672,31 € ςτο οικ. Ζτοσ 2024 
13. Θ με αρικμ.  πρωτ. 16513/16.12.2022 (ΑΔΑ: Ω2Θ3ΟΞΩ-Ο97) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ με τθν οποία 
βεβαιϊνεται ότι επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ για προμικεια ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ ςτουσ δικαιοφχουσ 
εργαηομζνουσ του ΟΡΑΝΔΑ θ οποία ζχει εγγραωεί ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2022 και κα εγγραωεί ςτον 
προχπολογιςμοφσ οικονομικϊν ετϊν 2023-2024 ςτον Φ. 10 Δ. 11 Κ.Α. 6061.001 « Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε 
είδοσ» και κατ’ ζτοσ ωσ εξισ: 147.813,72 € ςτο οικ.ζτοσ 2023 και 146.672,31 € ςτο οικ. Ζτοσ 2024 
14. Το με αρικμ.πρωτ 358175/20-12-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011885256 2022-12-22) Ρρωτογενζσ Αίτθμα τθσ Δ/νςθσ 
Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 
15. To με αρικμ.πρωτ.18483/12-12-2022(ΑΔΑΜ:22REQ011783003 2022-12-12) Ρρωτογενζσ Αίτθμα του Δθμοτικοφ 
Βρεωοκομείου Ακθνϊν 
16. Το με αρικμ.πρωτ.14349/14-12-2022(ΑΔΑΜ:22REQ011812547 2022-12-14) Ρρωτογενζσ Αίτθμα του ΚΥΑΔΑ 
17. Το με αρικμ.πρωτ. 16372/14.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011815291 2022-12-15)  Ρρωτογενζσ Αίτθμα του ΟΡΑΝΔΑ 
18. Το με αρικμ.πρωτ. 360222 - 22/12/2022 διαβιβαςτικό ζγγραωο του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν 
19. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναωζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των 
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διατάξεων του αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ 
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ  προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε τριάντα πζντε (35) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςφμωωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ του 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Ρροκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςωορϊν κα οριςκοφν ςτθν προβλεπόμενθ, βάςει του 

άρκρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόωαςθ Δθμάρχου. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: 
http://www.promitheus.gov.gr, μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςωοράσ 
ςτο Σφςτθμα. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α.  Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ υπό τθ μορωι Τυποποιθμζνου Εντφπου (TED) τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα 
αποςταλεί με θλεκτρονικά  μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο τθσ Ρροκιρυξθσ ςφμβαςθσ κα καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

Θ Απόωαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράωου 4 

του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόωαςθ Δθμάρχου, κα 

καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Συςτθμικό Αρικμό και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/  ςτθν διαδρομι : ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ► 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Τφπο ςε δφο τοπικζσ εωθμερίδεσ.  

Γ.  Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων1 ςτον Ελλθνικό Τφπο κα βαρφνει τον Ανάδοχο, ςφμωωνα με τθν παρ. 3 άρκρο 4 

του Ν. 3548/2007, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 46 του ν. 3801/2009, με αντίςτοιχο επιμεριςμό τθσ δαπάνθσ 

δθμοςιεφςεων, ανά ομάδα, αναλογικά και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία κάκε ομάδασ, εωόςον θ παροφςα 

ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε ομάδεσ. 

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον Διμο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

                                                           
1
 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 

4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ (άρκρο 

18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ2, είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ    
Ζνωςθσ,  

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 

3. Θ παροφςα Διακιρυξθ και τα κάτωκι Ραραρτιματά τθσ: 

 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ I 
ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ -Δ/ΝΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΑΦΘ 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IΛ 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΒΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ (Δ.Β.Α) 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΣΘΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-
ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-
ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ-ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ-
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IΛΛ 
ΚΕΝΤΟ ΥΡΟΔΟΧΘΣ & ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛV 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ (ΟΡΑΝΔΑ) 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΓΓΑΦΘ 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VI ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VII ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛII ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΧ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

4. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 
οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατωόρμασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ3, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράωων πραγματοποιείται μζςω του 
υποςυςτιματοσ κατά περίπτωςθ, με: 

                                                           
2
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 

4412/2016 νοείται κάκε ζγγραωο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ 
ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ 
προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, του περιγραωικοφ εγγράωου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των 
εγγράωων από τουσ υποψθωίουσ και τουσ προςωζροντεσ, των πλθροωοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων 
εγγράωων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναωζρονται όλοι οι 
ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραωο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ 
που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των 
Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραωι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εωαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ 

3
 Υρβλ. άρκρο 9 παρ. 1  τθσ Υπουργικισ Απόωαςθσ Αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Βϋ/08.06.2021)  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Τθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα μζςω τθσ θλεκτρονικισ περιοχισ και 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Τθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και ιδίωσ ςτα 

ςυνθμμζνα τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

 Τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και ιδίωσ 

ςτα ςυνθμμζνα τθσ ςχετικισ απάντθςθσ (ενδεικτικά αναωζρεται θ προςωορά) του οικονομικοφ ωορζα 

ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία. Θ απάντθςθ αποτελεί χωριςτι ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι για κάκε 

οικονομικό ωορζα. Ο ςχετικόσ θλεκτρονικόσ χϊροσ περιλαμβάνει  

τουσ (υπο)ωακζλουσ: 

 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςωορά» 

 «Οικονομικι Ρροςωορά» 

  

Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ αντίςτοιχεσ 

οκόνεσ τθσ διεπαωισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, αποτελοφν απόδειξθ 

επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράωων μζςω του Υποςυςτιματοσ.  

Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναωερκείςασ κατά περίπτωςθ αποςτολισ, 

κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και εάν δεν ορίηεται διαωορετικι ϊρα ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ  

λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, 

όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. Ειδικότερα θ κοινοποίθςθ 

πραγματοποιείται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ. Θ επιτυχισ αποςτολι μθνφματοσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» λογίηεται και ωσ 

επιτυχισ παραλαβι του από τον αποδζκτθ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν  

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 

ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 

εξετάηονται. Ουδείσ οικονομικόσ ωορζασ δφναται να επικαλεςκεί προωορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Οι ζσμπληρωμαηικές πληροθορίες/διεσκρινίζεις ηης Αναθέηοσζας Αρτής παρέτονηαι μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ και τθσ ανάρτθςθσ αυτϊν ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι ςυνθμμζνων αυτισ, προκειμζνου να είναι ελεφκερα προςβάςιμεσ μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ Ρφλθσ του Συςτιματοσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, παρατείνει τθν προκεςμία 

παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν 

γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, οιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (π.χ. 

αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςθμαντικι αλλαγι 

των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ), θ Ανακζτουςα Αρχι οωείλει να λάβει το ςφνολο των απαραίτθτων 

δθμοςιεφςεων, οφτωσ ϊςτε να ενθμερωκοφν όχι μόνο όςοι ζχουν υποβάλει ιδθ προςωορά αλλά και λοιποί 

οικονομικοί ωορείσ, οι οποίοι μετά τθν προαναωερκείςα αλλαγι ςτθν θμερομθνία υποβολισ πικανόν να 

εκδθλϊςουν ενδιαωζρον για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι οωείλει καταρχάσ να αποςτείλει προσ τθν Ε.Ε.Ε.Ε. το Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Διορκωτικισ Ρροκιρυξθσ, ςφμωωνα με τα άρκρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν ςυνεχεία, να 

προβεί ςτισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςε εκνικό επίπεδο4. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςωυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με τθ 

μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 

κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)5. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 

από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο (Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 

4412/2016). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 

ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 

τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάωραςι 

τουσ, μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν 

ελλθνικι. 

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 (εγγφθςθ ςυμμετοχισ) και 4.1. (εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ) 

εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια 

των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)6, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα 

με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 

παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

                                                           
4
 Ρρβλ ζγγραωο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε 

περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ). 
5
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που αωορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορωι επικυρωμζνθσ 

ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςωζροντοσ, είτε από το 
πρωτότυπο ζγγραωο με τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

6
 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
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αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ7. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο 

Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 

τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 

εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 

καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ ωορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 

του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 

τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 

περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαωίου ηϋ δεν εωαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 

εγκυρότθτά τουσ. 

Τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν αποτελοφν αντίςτοιχα το ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VΛ. 

 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ο Διμοσ Ακθναίων ςυμμορωϊνεται με τον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR - 2016/679) τθσ ΕΕ 

και με τον εωαρμοςτικό εκνικό νόμο 4624/2019.  

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το ωυςικό πρόςωπο που υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ 

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ τθσ προςωοράσ και τα αποδεικτικά 

μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ 

των προςωορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ 

διαςωάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 

κάκε μορωισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται 

ςτθν παροφςα. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροωορίεσ ο Διμοσ Ακθναίων ζχει ορίςει Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO). Τθλ. 

Επικοινωνίασ 210 5277519,  email:dpo@athens.gr, κοσ Καρανικόλασ Νικόλαοσ. 

 

                                                           
7
 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμωωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό 
και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 
ζγγραωο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

mailto:dpo@athens.gr
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο - Υξόλνο πλδξνκήο Όξσλ πκκεηνρήο - 
Οςηγελείο Μεηαβνιέο 

2.2.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 

Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 

ωορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμωωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 

επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ τθσ Ζνωςθσ8. 

 

2. Οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 

οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι, εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ,  ςτο 

μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ 

ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ 

τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 

Στθν προςωορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.2.1.2 Χρόνοσ ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ - Σψιγενείσ μεταβολζσ:  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςωζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, ςφμωωνα 

με το Ε.Ε.Ε.Σ., μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, οι προςωζροντεσ οωείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν 

ανακζτουςα αρχι ςχετικά (άρκρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθν ζννοια τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράωου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 

προςωρινοφ αναδόχου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που κα καλφπτει το 2% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ Φ.Υ.Α., για το ςφνολο των ποςοτιτων του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ 

                                                           
8
 Ρρβλ. ςχετικά2, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν από 

τρίτεσ χϊρεσ ςτθ3ν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
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Υροχπολογιςμοφ, μθ ςυνυπολογιηόμενου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, ιτοι ποςοφ 108.846,32 € (εκατόν 

οχτϊ χιλιάδεσ οχτακόςια ςαράντα ζξι ευρϊ και τριάντα δφο λεπτά). 

β) Εάν θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςωορά δε γίνεται 

δεκτι. 

γ) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 

προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

δ) Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται 

ςε κλειςτό φάκελο, με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από 

τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςωοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ προςωορά 

οικονομικοφ ωορζα που παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ από τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόφαςθ 

απόρριψθσ τθσ προςωοράσ του προθγοφμενου εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ 

απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 
2.2.2.2  Επιςτροφι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον Ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  
 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοωανοφσ προςωυγισ ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επί 

αςκθκείςασ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ, 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ Ρροςταςίασ ι 

τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επ’ αυτϊν και 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ Συνζδριου, ςφμωωνα 
με τθ παρ.1 άρκρο 324 κεω 53 του Ν.4700/2020 

 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ 

κάτωκι περιπτϊςεισ:  

α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και  

β) απόρριψθσ τθσ προςωοράσ τουσ και εωόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοωανισ προςωυγι ι ζνδικο βοικθμα ι 

ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοωανοφσ προςωυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει 

χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριωκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Ξατάπτωςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων: 

 α) αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι 

β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8,  ι 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαιολογθτικά, ι 

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ι 

ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςωορά9, ι 

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

                                                           
9
 Ωσ «μθ κατάλλθλθ» νοείται μία προςωορά όταν δεν ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί προδιλωσ, χωρίσ ουςιϊδθ τροποποίθςθ, να ανταποκρικεί 

ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ (περ. 46 παρ. 1 άρκρο 2 ν.4412/2016). 
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προςωοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςωορά του απορριωκεί,10 ι 

η) ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου τθσ παροφςασ. 
 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 

κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα, και τα 

εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με 

τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ 

Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 

(πλαςτογραωία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ 

βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με 

υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 

155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζωονται κατά των οικονομικϊν 

ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμωερόντων, κακϊσ και τα 

εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν 

ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόωαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόωαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και 

τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 20θσ 

Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
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 Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 

τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα 

εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 

οικονομικοφ ωορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενο εδαωίου αωορά α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει 

ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, 

τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ 

νόμιμο εκπρόςωπο. 

 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 

ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι 

β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςωζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

 

Αν ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςωάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων α) και β) δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  

 

Οι ανωτζρω περιπτϊςεισ α) και β) παφουν να εωαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ ωορζασ εκπλθρϊςει τισ 

ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που 

οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του 

δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςωζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμωωνα με τθν 

παράγραωο 2.2.3.2, κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των ειςωορϊν 

κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 

ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν 

κοινωνικισ αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το 

τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςωζρων 

οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχϊν που εωαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 

ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 

τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια 

διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

 (γ) εάν, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν κυρϊςεων και 

άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 

οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24, περί ςφγκρουςθσ 

ςυμωερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα 

κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48, περί 

προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθωίων ι προςωερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 79,  περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ,  

(θ) εάν επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό 

γεγονόσ.11 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ ωορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εωαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/200512, όπωσ 

                                                           
11

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραωο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν 

απόωαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017. 
12 

Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ 

ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον ωορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Κϊδικασ Φορολογίασ 
Ειςοδιματοσ, Α` 167). Οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον ωορολογικό τομζα» απαγορεφεται επίςθσ να ςυμμετζχουν με 
ποςοςτό μεγαλφτερο του ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μετοχικοφ κεωαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά μερίδια ι να είναι εταίροι των εταίρων ςε 
επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν επιβολι τθσ απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
ωορζασ εωαρμόΗει τθν υπουργικι απόωαςθ που εκδίδεται κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ ςφναψθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ που ζχουν προνομιακό ωορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ 
απόωαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ που αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
ι ββ) κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι γγ) τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράωει και κυρϊςει τθ Διεκνι Συμωωνία για τισ 
Διεκνείσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
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ιςχφει *αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ+13. Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αωοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 

που υποβάλλουν προςωορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεωάλαιο άλλου 

νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςωορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε 

ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα 

δικαιϊματα ψιωου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων 

(investmentfirms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεωαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fundmanagers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ 

κεωαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (privateequityfirms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ 

εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων 

ψιωων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεωαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ 

κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α..14 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 

πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία15, προκειμζνου να αποδείξει ότι 

τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ ωορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι 

ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 

παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 

ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και 

μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποωυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 

παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 

ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία 

κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα 

μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε 

εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 

να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόωαςθ 16. 

2.2.3.8. Θ απόωαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201617. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ ωορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

                                                                                                                                                                                                          
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω ΣΔΣ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αα), ββ) και γγ) και ζχει 
ςυνάψει και εωαρμόηει διμερι ι πολυμερι ςυμωωνία με τθν Ζνωςθ.» 

13 Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςωοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ 
*αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

14
 Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 

15 Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόωαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C‑ 387/19 
16

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
17 Ρρβλ. απόωαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  

ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Ξριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

 Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναωορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

 Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ κα δεςμεφεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο και κα 

προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραωισ του, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν 

αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  από 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αωορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ 

τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (ζτθ 2019, 2020, 2021) κατ’ ανϊτατο όριο (ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ 

δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του) ίςο ι ανϊτερο με το 50% του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ,χωρίσ τον Φ.Υ.Α. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 

διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου (50%).  

Για τον ςκοπό αυτό, οι οικονομικοί ωορείσ κα δθλϊςουν, καταρχάσ με το ΕΕΕΣ ότι, διακζτουν τθν ανωτζρω 

οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ.   

Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ο ενδιαωερόμενοσ οικονομικόσ 

ωορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 

«Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων / Υπεργολαβία» τθσ παροφςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο εν λόγω οικονομικόσ 

ωορζασ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από 

ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 

οικονομικοί ωορείσ απαιτείται: 

Α) Οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν ςυςτθματικι πραγματοποίθςθ παρόμοιων παραδόςεων ςτο πρόςωατο 

παρελκόν. Ειδικότερα, κα πρζπει να ζχουν πραγματοποιιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-

2020-2021), ζωσ τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ ιδίου είδουσ (γάλα εβαπορζ), από τισ οποίεσ να προκφπτει ελάχιςτθ 

ςυνολικι ποςότθτα ίςθ του70% των ηθτοφμενων ποςοτιτων, κατανεμθμζνεσ ωσ εξισ: 

- Το 50% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μζχρι τρεισ (3) ςυμβάςεισ, οι οποίεσ κα 

πρζπει να ζχουν εκτελεςτεί εντόσ ενόσ (1) ζτουσ, ιτοι 2019 ι 2020 ι 2021. 

- Το 20% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μία (1) ςφμβαςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει εκτελεςτεί 

υποχρεωτικά εντόσ του ζτουσ 2021. 

Ρροσ άρςθ πάςθσ αμωιβολίασ διευκρινίηεται ότι ςυμμετζχων που ζχει πραγματοποιιςει παραδόςεισ  ελάχιςτθσ 

ςυνολικισ ποςότθτασ ίςθ του 70% των ηθτοφμενων ποςοτιτων, το οποίο κα προκφπτει από μζχρι τζςςερισ (4) 

ςυμβάςεισ εντόσ του ζτουσ 2021, πλθροί το ωσ άνω τικζμενο κριτιριο. 
 

Δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια αωορά ςε μεγάλο όγκο ποςοτιτων, για τθ διαςωάλιςθ τθσ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αποτελεί κεμελίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ 

επαγγελματικισ ικανότθτασ του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ ωορζα (εν δυνάμει αναδόχου). 

Διευκρινίηεται ότι, το 50% τουλάχιςτον των ποςοτιτων του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων, κα 

παραδοκεί ςτο πρϊτο ςυμβατικό ζτοσ, ιτοι εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 

Β)να διακζτουν τα κατάλλθλα μεταωορικά μζςα (οχιματα) για τθ μεταωορά του υπό προμικεια είδουσ. 

 

Για τον ςκοπό αυτό, οι οικονομικοί ωορείσ κα δθλϊςουν, καταρχάσ με το ΕΕΕΣ ότι, διακζτουν τθν ανωτζρω 

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ.   

Για τθν κάλυψθ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ο ενδιαωερόμενοσ 

οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν ωορζων, ςφμωωνα με τθν 

παράγραωο 2.2.8 «Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων / Υπεργολαβία» τθσ παροφςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από 

ζνα ι περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 

Οι οικονομικοί ωορείσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα διαςωάλιςθσ και κα πρζπει να διακζτουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά, τα οποία κα πρζπει να ζχουν 

εκδοκεί από διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο ωορζα 

διαπίςτευςθσ του εξωτερικοφ, εν ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ (και κα παραμζνουν ςε ιςχφ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ): 

Λ. 

• Ριςτοποιθτικό ISO 22000 ι ιςοδφναμο - Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Αςωάλειασ Τροωίμων  

• Ριςτοποιθτικό ISO 9001 - Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμό του. 

• Ριςτοποιθτικό ISO 45001 ι ιςοδφναμό του - Συςτιματα διαχείριςθσ για τθν υγεία και τθν αςωάλεια ςτθν 

εργαςία. 

 

II. Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 
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• θ χϊρα καταγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το 

προςωερόμενο προϊόν, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ και  

•  θ μονάδα παραγωγισ του προϊόντοσ είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO. 

• Πταν οι προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάηουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, 

ςτθν προςωορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςωερόμενο 

προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. 

 Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ εγκυτίωςθσ του προϊόντοσ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωποσ τθσ ζχει 

αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον 

προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

• το προϊόν είναι κατάλλθλο για αποκικευςθ ςτθν κερμοκραςία των 25 οC μζχρι τθν αναγραωόμενθ 

θμερομθνία λιξθσ του. 

 

Ψα ανωτζρω πιςτοποιθτικά κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτον (υπο)φάκελο ‘’Ψεχνικι Υροςφορά’’ 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Χτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά ςτα κριτιρια τθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ  

παραγράωου 2.2.5) και τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ18.  Στθν περίπτωςθ 

αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ 

δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

Θ ςυμπλιρωςθ χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ τθσ παραγράωου 2.2.9.1 τθσ παροφςασ είναι υποχρεωτικι και για τον 

τρίτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ VII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Το 

χωριςτό ζντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ι το ςφνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, ςτισ ικανότθτεσ του/των οποίου/ων 

ςτθρίηεται ο οικονομικόσ ωορζασ, το οποίο περιζχει τισ ίδιεσ πλθροωορίεσ και για τουσ ωορείσ αυτοφσ, 

ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προςωζροντα οικονομικό ωορζα εντόσ του (υπό)ωακζλου 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςωορά». 

Πταν οι οικονομικοί ωορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί ωορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 

των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.6, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι 

πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό ωορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο ωορζασ που αντικακιςτά ωορζα του προθγοφμενου εδαωίου δεν επιτρζπεται να 

αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 
2.2.8.2. Ωπεργολαβία 

                                                           
18

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/των υπεργολάβου/ων, ςτον/ουσ οποίο/ουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ 

τμιματοσ/τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 
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Ο προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ αναωζρει ςτθν προςωορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 

ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 

τμιματοσ  τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το 

όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

 Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο 

ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ19. 

Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ 

υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει 

τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο 

τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 

περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 

εφόςον το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, το  οποίο  ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ, υπερβαίνει ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ από τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ είναι υποχρεωτικι, 

ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ  VII τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, προκειμζνου θ Ανακζτουςα Αρχι 

να επαλθκεφςει τθ ςυνδρομι ι μθ των λόγων αποκλειςμοφ. 

Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπεται 

του ωσ άνω ποςοςτοφ.  Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 

απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του 

άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα πλθρωμισ του υπεργολάβου απευκείασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΧ, κατά 

τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και 

κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 

4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα με τθν 

παράγραωό 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  

αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράωουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 

                                                           
19 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 

περίπτωςθ20. 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και  πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 ζωσ και 

2.2.7 τθσ παροφςασ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 

προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), 

υπογεγραμμζνο με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 

διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ 2 του Διορκωτικοφ ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ, και ςυμπλθρϊνεται 

από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ VII  τθσ παροφςασ 

και τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του Συποποιθμζνου 

Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ)» τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. προςωζρει τθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

που αωορά ςτθ ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ - ESPD). 

 

α) Ψο ΕΕΕΧ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ.  

Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραωισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο 

ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ ωορζασ αποςφρει τθν προςωορά του, χωρίσ να απαιτείται απόωαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροωορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 

ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.21 

β) Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 

υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 

αποκλειςμοφ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων 

που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 

καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Ο οικονομικόσ ωορζασ ωζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,22 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ23 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθωκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ ωορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ ςυμωωνιϊν με άλλουσ 

οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ 

τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράωου 10 του άρκρου 73) ι θ εωαρμογι τθσ 

                                                           
20

 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
21 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
22

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόωαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
23

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
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διάταξθσ τθσ παραγράωου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμωωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράωου 

2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.24 

δ) Πςον αωορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ (περ. α’ 

και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταωατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα 

του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αωορά τθν καταβολι 

ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ 

του.25 

 

ε) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ 

ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.26 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο) 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράωουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα 

δικαιολογθτικά του παρόντοσ. 

i. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 

ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8.1 τθσ παροφςασ, οι ωορείσ, ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται, 

υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 και ότι 

πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

ii. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν προτίκεται να ανακζςει υπό μορωι 

υπεργολαβίασ μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 

τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, (παράγραωο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ), οι 

υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ. 

iii. Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςωζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 

ςφμωωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 

ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του 

ςυμωωνθτικοφ οι προςωζροντεσ οωείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι. 

iv. Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 

αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 

ςυναωείσ πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 

ωάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 

διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραωο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροωορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο 

ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά 

περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

v. Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 

                                                           
24Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
25Ραρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
26

Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  
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vi. Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμωωνα με τθν παράγραωο 

2.3.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

vii. Τα αποδεικτικά ζγγραωα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.1.4τθσ παροφςασ. 

viii. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναωζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραωισ 

τουσ. 

 

Β.1.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ, ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1, απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο 2.2.3.1. 

β)για τθν παράγραωο 2.2.3.2, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ – 

μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των ωορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 

αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.27 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ τθσ 

παραγράωου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραωο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει 

εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 

τουσ όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραωο 2.2.3.4 περίπτωςθ (β), πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι 

δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι 

ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του 

Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόωαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ 

ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

                                                           
27Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενθμερότθτασ των 

παρ. 1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων με το Κζντρο 
Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο 
τθσ παρ. 5 του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).ε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω διαλειτουργικότθτασ, θ Α.Α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το 
ςχετικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ 
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ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόωαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατωόρμα τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμωανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ μθ 

αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 

εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 

ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι 

πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναωζρονται παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 

παραγράωου 2.2.3.4, τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά μποροφν να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4.Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

δ)για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 

ωορζα ότι, δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν εν λόγω παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραωο 2.2.3.8, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα περί μθ επιβολισ ςε 

βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμωωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ)για τθν παράγραωο 2.2.3.5 δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν28, που κακορίηονται κατωτζρω, 

εωόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου 

ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία2930(πλθν 

των περιπτϊςεων που αναωζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ ανωτζρω). 

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) 

τθσ παραγράωου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αωορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράωου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων 

ψιωου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαωορετικι του προςωρινοφ 

αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναωζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, 

οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεωαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεωαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ 

και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιωου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι 

υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραωο από το οποίο 

προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιωου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραωο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

                                                           
28

 Άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
29 Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τθν 

οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εωθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1) 
30 Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 
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- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 

ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα 

(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αωορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. 

από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 

μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 

καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 

υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

- Πςον αωορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 

ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 

καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 

υποβολι τθσ προςωοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι ωυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, 

που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςωοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των 

μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εωόςον υπάρχει ςχετικι 

πρόβλεψθ, διαωορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ μθ 

πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων 

ψιωου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 

τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιωου, ςφμωωνα με τθν τελευταία Γενικι 

Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί 

τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι 

ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ.  

Πλα τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ 

ζδρασ του υποψθωίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραωο 3.1.2 

τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςωοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει 

εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον ωορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του 

άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό ωορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά 

ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόωαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναωερόμενα 

ςτθν περίπτωςθ α` τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 
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B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράωου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν 

βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται 

από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου 

το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό 

μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 

ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αωοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράωου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εωόςον ζχουν 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμωωνα με τισ ειδικότερεσ 

διατάξεισ αυτϊν, ωζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5, οι 

οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων 

οικονομικϊν χριςεων (2019-2020-2021), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του ι ζναρξθσ των 

δραςτθριοτιτων του, ςτισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ςχετικι εκ του νόμου υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ 

ιςολογιςμϊν ςτθ χϊρα του υποψθωίου.  

Στθν περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, προςκομίηει τα ζντυπα Ε3 ςυνοδευόμενα από 

υπεφκυνθ διλωςθ περί του φψουσ του «γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν», κατά τθ διάρκεια των τριϊν 

τελευταίων ετϊν.  

Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με τα υπό προμικεια είδθ, κατά 

χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, 

εωόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 

 

Εάν ο οικονομικόσ ωορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 

μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 

ζγγραωο. 

 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν:  

Για τθν περίπτωςθ Α): 

 α) εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, αντίγραωα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν 

αρμόδια αρχι και β) εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε αντίγραωα από επίςθμα παραςτατικά, είτε  

βεβαίωςθ του αποδζκτθ τθσ προμικειασ. 

 

Για τθν περίπτωςθ Β) (Σχετ.: Οι αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Εωετείου Ακθνϊν 13/2021 ςκζψθ 7 και 679/2022 ςκζψθ 
6):  

● Βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ των οχθμάτων μεταωοράσ τροωίμων και ποτϊν, ςφμωωνα με τθν 

αρικμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΡ/46890/26/7/2021 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Υγείασ & Υγιεινισ περιβάλλοντοσ του 

Υπουργείου Υγείασ και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι Νομοκεςία. 

●  Βεβαίωςθ /άδεια καταλλθλότθτασ των οχθμάτων μεταωοράσ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ ςφμωωνα με το 

άρκρο 11, παρ.6 του Ρ.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Αϋ), και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι Νομοκεςία. 
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Β.5 Για τθν απόδειξθ των προτφπων διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράωου 

2.2.7, οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

 
Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ ωορείσ 
πιςτοποίθςθσ και να είναι ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και εγγράωεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του,   εκτόσ αν αυτό ωζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 

ςτο ΓΕΜΘ31, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 

μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εωόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Χε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Τςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

                                                           
31

    Σφμωωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράωονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 

91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεωαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι 

αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςωαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ 

ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα 

του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναωζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορωι ανάλογθ 

με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναωζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα ωυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 

προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμωωνα με το άρκρο 293 παράγραωοσ 3 του ν. 4072/2012 
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Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 

τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόςκετα ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ι 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο τθσ ζνωςθσ, από το οποίο να προκφπτει:  

α) ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ και ο αναπλθρωτισ του,  

β) το ποςοςτό ςυμμετοχισ που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν ζνωςθ ςτο ςφνολο τθσ προςωοράσ και  

γ) να δθλϊνεται ότι όλα τα μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον κάκε ευκφνθ για τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ, και μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, ςφμωωνα 

με τθν παράγραωο 2.2.8.1, για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει:  

α) τα δικαιολογθτικά  που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 και 

ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ και  

β) ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται 

ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ 

αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμωότεροι, 

διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ ωορζασ και τρίτοσ ωορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά 

περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ 

ικανότθτασ του ωορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ 

ςχετικι αναωορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναωζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ 

που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν 

αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε 

περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 

κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Β.8. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με 

τθν παράγραωο 2.2.8.2, προςκομίηει: 

α) τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ και 

β) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναωορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορωι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 

εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
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2.3 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.3.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν τθν προςωορά, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία και μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςω του Συςτιματοσ, με τρόπο και ςε 

χρόνο που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και τισ επιμζρουσ μελζτεσ των ωορζων υλοποίθςθσ των 

ςυμβάςεων, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά ομάδα. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Στον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ είναι αναρτθμζνο ζντυπο με Σδθγίεσ Σρκισ Ξατάρτιςθσ 

Θλεκτρονικισ Υροςφοράσ  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., με ςκοπό τθν παροχι πρόςκετων οδθγιϊν ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ 

θλεκτρονικισ προςωοράσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ/επίλυςθσ των ςυνθκιςμζνων ηθτθμάτων 

κατά τθν κατάρτιςθ και προςπάκεια υποβολισ τθσ. 

Εκπαίδευςθ οικονομικϊν φορζων: Πςοι υποψιωιοι οικονομικοί ωορείσ επικυμοφν να εκπαιδευτοφν ςτον 

τρόπο υποβολισ προςωοράσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατωόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, καλοφνται να υποβάλλουν τα 

αιτιματά τουσ για εκπαίδευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ςυςτιματοσ, ςυμπλθρϊνοντασ το ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο βρίςκεται 

αναρτθμζνο ςτο παράκυρο «Συνθμμζνα αρχεία» ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε επεξεργάςιμθ 

μορωι. Εν ςυνεχεία, θ Aνακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ζγκαιρα τα αιτιματα ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ϊςτε να κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο τόποσ εκπαίδευςθσ. Θ 

εκπαίδευςθ παρζχεται είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ με ωυςικι παρουςία, είτε 

απομακρυςμζνα με θλεκτρονικά μζςα τθλεκπαίδευςθσ. 

 

2.3.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.3.2.1. Οι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί ςτθν απόωαςθ Δθμάρχου, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι 

Απόωαςθ αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Βϋ/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από 

αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 

οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 2009/767/ΕΚ και 

ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραωοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμωωνα με τθν περ. β 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 

Υπθρεςίεσ. 

2.3.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 

υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 

10 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόωαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςωοράσ ςτο Σφςτθμα.  

../../../../../../../Downloads/vendor.esidis@eprocurement.gov.gr
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Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ32, θ οποία οωείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ, θ 

ανακζτουςα αρχι λαμβάνει άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα κυρίωσ για τθν τιρθςθ του ελάχιςτου 

διαςτιματοσ για τθν υποβολι των προςωορϊν όπωσ ιδίωσ θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και θ 

δθμοςίευςι τθσ. Θ ανωτζρω αδυναμία πιςτοποιείται, από τον Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ. Θ Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιςτοποίθςθ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ, ςφμωωνα με 

το προθγοφμενο εδάωιο, ρυκμίηει, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ, τα τθσ ςυνζχειασ των διαδικαςιϊν που 

επθρεάςτθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δυςλειτουργίασ του Υποςυςτιματοσ, είτε με κατάλλθλεσ ενζργειεσ 

από εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε όταν αυτό δεν είναι εωικτό, από τον Διαχειριςτι του 

Υποςυςτιματοσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που υποβάλλεται με οποιοδιποτε 

πρόςωορο τρόπο. 

2.3.2.3. Οι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 

(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά», ςτον οποίο 

περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςωορά,  

ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ  «Σικονομικι Υροςφορά», ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον οικονομικό ωορζα  ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. 

Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 

εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αξιολόγθςι τθσ. 

2.3.2.4. Εωόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 

αρχεία, που αωοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςωοράσ και οικονομικισ προςωοράσ τουσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  

εξάγουν αναωορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν 

ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναωορϊν 

(εκτυπϊςεων) υπογράωονται ψθωιακά, ςφμωωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποωακζλουσ. Επιςθμαίνεται 

ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναωερκζντων αναωορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται 

για κάκε υποωακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.33 

Στθ ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ των προαναωερκζντων, ςτθν προθγοφμενθ παράγραωο του παρόντοσ 

άρκρου ελζγχων, το Υποςφςτθμα επιβεβαιϊνει θλεκτρονικά, μζςω ςχετικισ οκόνθσ τθσ διεπαωισ του χριςτθ, 

τθν επιτυχι υποβολι τθσ προςωοράσ και παράλλθλα θ κατάςταςι τθσ αλλάηει από «Ρροςχζδιο» ςε «Ενεργι». 

Επίςθσ αποςτζλλεται επικουρικά ςτον οικονομικό ωορζα ςχετικό μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ το Υποςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα ςωάλματοσ και ο προςωζρων καλείται να 

κεραπεφςει το ςχετικό ςωάλμα με ενζργειεσ του, αναλόγωσ του είδουσ του ςωάλματοσ και ςφμωωνα με τα 

εγχειρίδια και τουσ οδθγοφσ που αωοροφν ςτθ χριςθ του Υποςυςτιματοσ34. 

                                                           
32

 Άρκρο 4 παρ. 2 τθσ με αρικμό 64233/08.06.2021 υπουργικισ απόωαςθσ (2453 Βϋ) ΕΣΘΔΘΣ 
33

 Άρκρο 13 παρ. 1.4  τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
34

 Άρκρο 13 παρ. 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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2.3.2.5 Ειδικότερα, όςον αωορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςωοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 

καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

2.3.2.5.1. Ψα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 

προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράωων που 
ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα και, εωόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραωα, εάν ωζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  
β) είτε των άρκρων 15 και 2735 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράωων που ωζρουν 
θλεκτρονικι υπογραωι ι ςωραγίδα  
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραωϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ ωωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράωων. 36 
 
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι τα ΦΕΚ37 και ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF.  

2.3.2.5.2. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςωοράσ προςκομίηονται με 

ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων 

22, 2οσ όροωοσ), ςε ζντυπθ μορωι και ςε κλειςτό-οφσ ωάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, και 

ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ, τα 

ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. 

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199938,  
γ) ιδιωτικά ζγγραωα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και 
ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 
διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραωα που ωζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο39.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορωι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

                                                           
35

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 
4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράωουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται 
ςτθν Ενιαία Ψθωιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εωαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι 
υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ 
που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εωαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραωισ 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράωεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςωραγίδα του Υπουργείου 
Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εωόςον τθροφνται οι όροι του 
προθγοφμενου εδαωίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραωο, ςυνιςτά ζγγραωο βζβαιθσ 
χρονολογίασ". 

36 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμωωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 
παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

37
 Σφμωωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραωα των Φφλλων Εωθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν 

προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορωι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορωι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ 
Τυπογραωείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

38
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραωικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα 

39   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά 
αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Διευκρινίςεισ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων  και δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ 

i. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 

που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εωόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 

ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ ωζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 

Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμωωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 

Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων 

πράξεων και εγγράωων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ 

επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραωα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 

υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων 

δθμοςίων εγγράωων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 

γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραωα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ 

ικαγζνειάσ του. 

ii. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 

του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 

άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

iii. Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 

με ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, ςε κλειςτό ωάκελο, ςτον οποίο αναγράωεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία 

του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία 

και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςωορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

iv. Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω ωακζλου ςτθν 

υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το 

βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ ωζρει ο οικονομικόσ ωορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με 

τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά 

περίπτωςθ. 

v. Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του ωακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 

οικονομικόσ ωορζασ αναρτά, εωόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του ωακζλου του ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των 

προςωορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 

(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταωορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 

ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 
2.3.3 Απόςυρςθ Υροςφοράσ40 
Ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να αποςφρει τθν προςωορά του ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςωορϊν, χωρίσ να απαιτείται απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν απόςυρςθ τθσ προςωοράσ, 

ςφμωωνα με το προθγοφμενο εδάωιο, ο οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει ζγγραωθ ειδοποίθςθ προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) και ςφμωωνα με τισ 

διατάξεισ των περ. β’ ι δ’ τθσ παραγράωου 2.3.2.5.1 παροφςασ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

Υποςυςτιματοσ. 

 

                                                           
40

 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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2.3.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.3.4.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό i) και ii) ςτοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραωο 2.2.9.1 τθσ 
παροφςασ και  τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ ωορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροωορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ, ςφμωωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 79 του ω. 
4412/2016. 

 Οι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςφμωωνα με το ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VII αυτισ. 

 Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus 

ESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι 

άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατωόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 

Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με 

μορωότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράωων τθσ ςφμβαςθσ. 

 Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 

υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράωου 2.3.2.5.1  τθσ 

παροφςασ, ςε ψθωιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορωότυπο PDF. 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

ii) τθν Εγγφθςθ Χυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράωουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορωι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊνεται ςφμωωνα με το ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VI τθσ παροφςασ. 

 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

2.3.4.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τα αντίςτοιχα ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ Λ ,II,III και IV τθσ Διακιρυξθσ, και 

περιλαμβάνει ζγγραωα ι/και δικαιολογθτικά, με τα οποία κα περιγράωονται ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραωζσ πλθροφνται, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 

προσ προμικεια ειδϊν, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα. 

 

2.3.4.3 Πξνζθόκηζε δείγκαηνο 

ΔΕΛΓΠΑ - ΑΡΨΛΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ  

- Οι προςωζροντεσ υποχρεοφνται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν δείγμα εισ διπλοφν (δείγμα - 

αντιδείγμα) το οποίο κα ςυνοδεφεται από ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, το οποίο κα ζχει εκδοκεί 

τουλάχιςτον εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

Οι αναλφςεισ κα περιζχουν το ςφνολο των χθμικϊν και μικροβιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του γάλακτοσ που 

αναωζρονται ςτισ ϋϋΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣϋϋ, (Για τθν περ. 5, 6 και 7 τθσ παραγράωου ϋϋΧΘΜΙΚΑ 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ και για τθν περ. 1 τθσ παραγράωου ϋϋΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ, όταν δεν 

αναφζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ, κα γίνεται δεκτι βεβαίωςθ - διλωςθ τθσ μονάδασ παραγωγισ).  

Σι αναλφςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν και ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα δείγματα κατατίκενται ςτο Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων (Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροωοσ, 10438, Ακινα), επί αποδείξει 

ιτοι δελτίο αποςτολισ, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ προςωοράσ 

(ϊρεσ 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.).  

Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςωοράσ από το αρμόδιο όργανο, τίκενται υπόψθ του και τα 

ςχετικά δείγματα τα οποία αξιολογοφνται με μακροςκοπικό ζλεγχο που περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά 

γυμνοφ οωκαλμοφ. 

Το δείγμα κακϊσ και θ ανάλυςι του, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ 

Υπθρεςίασ - επί ποινι αποκλειςμοφ. 

- Θ αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ των δειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν 

γνωμοδοτικό όργανο κατά τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
 

Είναι αποδεκτό οι οικονομικοί φορείσ να προςκομίςουν ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, μόνο για 

το δείγμα, δεδομζνου ότι το αντιδείγμα είναι το ίδιο προϊόν.  

 

2.3.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά, ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παράγραωο 1.3 τθσ παροφςασ  κριτιριο 

ανάκεςθσ  και ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι ωόρμα του ςυςτιματοσ.  

 

Το υπόδειγμα οικονομικισ προςωοράσ του ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΣΧ V τθσ παροφςασ υποβάλλεται από τον οικονομικό 

ωορζα ςτον (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςωορά» θλεκτρονικά, ςε μορωι αρχείου Portable 

Document Format (PDF) και ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι. 

 

Υροςφορά με τιμι μονάδασ 

Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ (τεμάχιο). 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ςάκων απορριμμάτων ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ41. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ  αναπροςαρμόηονται ςφμωωνα με το άρκρο 6.5. τθσ παροφςασ (αωορά τον Διμο 

Ακθναίων , το Δθμοτικό Βρεωοκομείο και τον ΟΡΑΝΔΑ) 

Πςον αωορά το ΚΥΑΔΑ , που δεν υπόκειται ςτο άρκρο 6.5 τθσ παροφςασ λογω τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ , οι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται. 

 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δε δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IX τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

                                                           
41

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 





 

57 

2.3.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 

εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςωορϊν. 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 

κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 

πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν 

τθ λιξθ ιςχφοσ των προςωορϊν τουσ, οι προςωορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό 

διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα αποτελζςματα 

τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 

ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι οικονομικοί ωορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςωορά και τθν εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 

προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ 

προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 

δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ. 

2.3.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, απορρίπτει, 

ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςωοράσ, ι δεν υποβάλλεται 

εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 

2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.3.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 2.3.4. 

(Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -  Τεχνικισ Ρροςωοράσ), 2.3.5. (Ρεριεχόμενο Φακζλου 

«Οικονομικισ Ρροςωορά»/Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν), 2.3.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ 

προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν) και 3.2. (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου - κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαωείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροωοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εωόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαωινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εωόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

από τον προςωζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και 

τθν παράγραωο 3.1.2 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.2  τθσ 

παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. 
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Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4.  περ. γ) τθσ παροφςασ και ςτθν 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που 

ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,(Θ περίπτωςθ η ιςχφει μόνο για το ΞΩΑΔΑ, που δεν υπόκειται ςτο 

άρκρο 6.5 τθσ παροφςασ) 

θ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναωορικά με τθν τιμι ι το 

κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςωορά του ωαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ 

με τα αγακά, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016 

κ) εωόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορωϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, εωόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςωζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 

εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμωωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ 

πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμωωνα με τισ 

παραγράωουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμωωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 

ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ42 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ43, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν 

ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 

4412/2016, ωσ εξισ: Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςωορά» και του (υπό)ωακζλου «Οικονομικι Ρροςωορά», μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 

από τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςωορϊν.  

Χτο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων44 τθσ, εωαρμοηόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  

 

Χυμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν:45 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ, όταν οι πλθροωορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι 

εμωανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα 

ζγγραωα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαωθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροωορίεσ 

ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 

αποςαωινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςωορά του 

οικονομικοφ ωορζα και ότι αωορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο 

προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςωορϊν. Τα 

ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν 

γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.46 

 

Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται  για τθ διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ επιμζρουσ ςθμείων των ςτοιχείων που 

περιλαμβάνονται ςε ζνα ωάκελο υποψθωιότθτασ, αρκεί να μθν τροποποιείται θ προςωορά του οικονομικοφ 

ωορζα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να του δίνεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ειδικότερα: 

                                                           
42

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
43

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  
άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

44 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποωαινόμενα όργανα ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςωερόντων, 
αξιολογοφν τισ προςωορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςωορϊν, τθν κατακφρωςθ των 
αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που 
ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

45 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
46  Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμωωνα με τθν 

παράγραωο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ 

ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςωοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. 

Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ προςωοράσ του παρόντοσ εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε 

άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και 

κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.4 

τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ 

 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόωαςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν των προςωερόντων  

των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςωερόντων, 

των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 

προςωορϊν. 

 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 

προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςωορά κρίκθκαν αποδεκτά, 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςωορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται 

αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 

αναδόχου. 

 

- Εάν οι προςφορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 

του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ 

ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςωορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

- Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ47 γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ.  

 

Στθ ςυνζχεια, εωόςον το αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 

εκδίδεται απόωαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων48 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 

«Τεχνικι Ρροςωορά» και «Οικονομικι Ρροςωορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράωωσ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ 

μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα 

                                                           
47

 Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ςτθν ενιαία απόωαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
48

  Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραωο 3.2 τθσ παροφςασ, 

περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.  

 
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ49 - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

3.2.1 Υροκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι 

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 

ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραωα όλων 

των δικαιολογθτικϊν που περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 - 2.2.7  αυτισ.  

 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράωου αποςτζλλονται από αυτόν 

ςε μορωι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορωότυπο PDF, ςφμωωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραωο 

2.3.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του 

οικονομικοφ ωορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε κλειςτό ωάκελο, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο 

του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων αρ. 22, 2οσ όροωοσ, ϊρεσ: 08:00 – 15:00), ςτον οποίο αναγράωεται ο 

αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορωι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι 

αντίγραωα), ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράωου 2.3.2.5 

 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

3.2.2 Υαράταςθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 

ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραωα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου.  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο 

απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν 

υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ 

ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 

προβλζπεται.  

Θ παροφςα ρφκμιςθ εωαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 

4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ. 

 

3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου 
 Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά 

ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.3. (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4  - 2.2.6 και 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σφμβαςθσ 

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ 

τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.6 και 2.2.8 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

3.2.4 Σλοκλιρωςθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

Θ διαδικαςία ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ-γνωμοδότθςθσ 

από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραωο 3.2.2 τθσ παροφςθσ, και τθ διαβίβαςι του ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ 

απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ 

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ακθναίων τθσ παραγράωου 3.3 τθσ παροφςθσ.  

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόωαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν 

των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςωοράσ).    

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 

ωορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναωζρονται υποχρεωτικά οι 

προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, 

μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, και, 

επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  
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Πετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 

λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ50.  

Κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΕΑΔΥΣΥ, ςφμωωνα με τθν 

παράγραωο 3.4 τθσ παροφςασ.  

Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςωυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ.51 

 

3.3.2. Ζλευςθ ζννομων αποτελεςμάτων κατακφρωςθσ  

Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εωόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 

ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 

οριςτικά, 

β) παρζλκει άπρακτθ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 

άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 

αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ 

χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ παραγράωου 4 του 

άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) παρζλκει επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 

του ν.4700/2020 (Αϋ127) και 

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 

υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα 

δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του 

ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ 

κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ 

οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμωωνθτικό. Εωόςον 

δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ 

το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο. 

 

3.3.3 Υρόςκλθςθ υπογραφισ ςυμφωνθτικοφ 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω 

τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει για 

υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναωκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 

προθγοφμενου εδαωίου ςτον ανάδοχο.  

 

Υριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν 

Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των μητρώων του ν. 

3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 52. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, με τθν επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για 

τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά. 

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, θ διαδικαςία 

                                                           
50

  Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 περ. εϋ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
51 Άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
52

 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ 

δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 

επιωφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμωζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 

ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

3.4.1 Δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και ζχει 

ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά παράβαςθ τθσ 

νομοκεςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει 

δικαίωμα να προςωφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ), ςφμωωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, ςτρεωόμενοσ με προδικαςτικι προςωυγι, 

κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ 

αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

 

3.4.2 Υροκεςμία άςκθςθσ προςφυγισ 

Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 

ωορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό 

ωορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,  

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα. 

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 

παράλειψθσ53.  

 

3.4.3 Υαράβολο– Ψρόποσ κατάκεςθσ 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα 

υπζρ του δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό μθδζν και πζντε δζκατα επί τοισ εκατό (0,5%) 

τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου δε μπορεί να είναι 

κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. 

 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Θ ωσ άνω κατάκεςθ γίνεται 

θλεκτρονικά μζςω τθσ εωαρμογισ e-παράβολου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροωοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.), αποκλειςτικά και μόνο υπό τον Φορζα «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ)» (κωδικόσ τφπου παραβόλου *100]) και αποτελεί ζςοδο του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ και τθσ είςπραξθσ του παράβολου ο προςωεφγων υποχρεοφται να επιςυνάψει 

                                                           
53

Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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ςτο προβλεπόμενο ςτθν παράγραωο 2 του άρκρου 8 του παρόντοσ Κανονιςμοφ  ζντυπο προςωυγισ  του 

Ραραρτιματοσ Ι: 

- εκτυπωμζνο αντίγραωο θλεκτρονικισ πλθρωμισ του ποςοφ ςε Τράπεηα, 

- επικυρωμζνθ εκτφπωςθ από τθ ςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροωοριακϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν ότι το ωσ άνω παράβολο, υπό τον αντίςτοιχο Κωδικό, ωζρει τθν ζνδειξθ ‘’πλθρωμζνο’’, κακϊσ και 

- βεβαίωςθ περί ελζγχου και δζςμευςθσ του θλεκτρονικοφ παράβολου από τθν Υπθρεςία που το αποδζχεται. 

Αρμόδια υπθρεςία να βεβαιϊςει τον ζλεγχο και τθ δζςμευςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, είναι θ ΕΑΔΘΣΥ και 

όχι θ ανακζτουςα αρχι. 

Το παράβολο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα: 

α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ του, 

β) ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ 

ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ επί τθσ προςωυγισ, 

γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςωεφγοντα από τθν προςωυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

κατάκεςθ τθσ προςωυγισ. 

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςωυγισ του προςωεφγοντοσ, το παράβολο αποδίδεται ςτο Δθμόςιο, 

εωόςον: 

α) ο προςωεφγων δεν αςκιςει τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 372 αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ ι 

β) ο προςωεφγων παραιτθκεί από αυτιν ι 

γ) με τθν απόωαςθ του Δικαςτθρίου απορριωκεί θ αίτθςθ του προςωεφγοντοσ ι 

δ) ςε κάκε περίπτωςθ που δεν διατάςςεται θ ΕΑΔΘΣΥ να επιςτρζψει το παράβολο ςτον προςωεφγοντα. 

 

3.4.4 Αναςταλτικό αποτζλεςμα 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ μετά από άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 20 του π.δ. 39/2017. 

Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 

υπό τθν επιωφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμωωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και το άρκρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ ανωτζρω παράγραωοσ δεν εωαρμόηεται αν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςωορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαωερόμενοι υποψιωιοι. 

3.4.5 Θλεκτρονικι κατάκεςθ προςφυγισ 

Θ Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υποςυςτιματοσ, ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ 

τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ τα ςχετικά ζγγραωα και ιδίωσ το τυποποιθμζνο 

ζντυπο του Ραραρτιματοσ Ι του π.δ. 39/2017, ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format 

(PDF) και ςφμωωνα με τισ διατάξεισ των περ. β’ι δ’ τθσ παραγράωου 2.3.2.5.1 τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία», και ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτον κανονιςμό 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν :  

α) Ξοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςωυγισ, προκειμζνου να αςκιςει 

το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςωυγισ, ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 

362 του ν. 4412/2021 και τθν παρ. 3 άρκρο 7 του π.δ. 39/2017,για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραωα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΕΑΔΘΧΩ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 1, ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ 

και τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι 

αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςωυγι πράξθσ. 
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γ) Ξοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τισ απόψεισ τθσ, τισ παρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα μζςω του 

θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι 

τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατωόρμασ του 

ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 Οι ανωτζρω προκεςμίεσ είναι αποκλειςτικζσ.  

 

3.4.6 Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ – ςυνζπειεσ αποφάςεων ΕΑΔΘΧΩ54  

Ο ςχθματιςμόσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, που εξετάηει τθν προδικαςτικι προςωυγι, ελζγχει αυτι ωσ προσ τθ νομιμότθτά 
τθσ.  

Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, αωοφ λάβει υπόψθ τα ςτοιχεία του ωακζλου τθσ υπόκεςθσ, τθν ειςιγθςθ του 

οριςκζντοσ ωσ ειςθγθτι τθσ υπόκεςθσ, τουσ προβαλλόμενουσ  πραγματικοφσ και νομικοφσ ιςχυριςμοφσ του 

προςωεφγοντοσ, τισ απόψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, τουσ ιςχυριςμοφσ του 

παρεμβαίνοντοσ, εκδίδει απόωαςθ, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθωία, κατόπιν ωανερισ ψθωοωορίασ, και 

είναι αιτιολογθμζνθ.  

Θ απόωαςθ εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προδικαςτικισ προςωυγισ. 

Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, με τθν απόωαςι του, κατά περίπτωςθ, δζχεται εν όλω ι εν μζρει ι απορρίπτει τθν 

προδικαςτικι προςωυγι. Επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά πράξθσ ακυρϊνεται ολικϊσ ι μερικϊσ 

θ προςβαλλόμενθ πράξθ, ενϊ επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά παράλειψθσ, ακυρϊνεται θ 

παράλειψθ και θ υπόκεςθ αναπζμπεται ςτθν ανακζτουςα αρχι για να προβεί αυτι ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια. 

Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ υποχρεοφνται να ςυμμορωϊνονται με τισ αποωάςεισ τθσ ΕΑΔΘΣΥ. 

Οι αποωάςεισ και οι ςιωπθρζσ απορρίψεισ των προςωυγϊν από τθν ΕΑΔΘΣΥ υπόκεινται αποκλειςτικά ςτα 

ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν ωσ 

κατωτζρω παράγραωο. 

H ΕΑΔΘΣΥ επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςωυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 

παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αωοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ (παρ. 5 άρκρο 

367 ν. 4412/2016). 

3.4.7  Ξοινοποίθςθ αποφάςεων τθσ ΕΑΔΘΧΩ 

Οι αποωάςεισ των ςχθματιςμϊν τθσ ΕΑΔΘΣΥ και οι αποωάςεισ για τθ χοριγθςθ αναςτολισ – προςωρινϊν 

μζτρων κοινοποιοφνται, με επιμζλεια του γραμματζα τθσ ΕΑΔΘΣΥ, ςτουσ ενδιαωερόμενουσ με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Επίςθσ, οι αποωάςεισ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΔΘΣΥ, τθρουμζνων των ρυκμίςεων του 

ν. 2472/1997 και του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

18θσ Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 τθσ 23.11.1995), ωσ προσ τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων.  

 

3.4.8 Υροςωρινι και Σριςτικι Δικαςτικι Υροςταςία 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραωο εωαρμοηόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον 

του Διοικθτικοφ Εωετείου Ακθνϊν55. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ 

προςωυγισ από τθν ΕΑΔΘΣΥ Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, 

                                                           
54  Άρκρο 18 του Κανονιςμοφ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν 
55 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμωωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το Διοικθτικό Εφετείο τθσ 

ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμϊμενθ αξία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρϊ, εκδικάηονται 
από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ 
Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εωετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  
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αν θ ΕΑΔΘΣΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςωυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ 

προδικαςτικι προςωυγι. 

 

Με τθν απόωαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω 

απόωαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 

ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 

προςωυγι ι αωοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ ι το περιεχόμενο των αποωάςεϊν τθσ. Θ 

ανακζτουςα αρχι, εωόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναωορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμωζροντοσ, οι 

οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.56 

 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 

απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν 

πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράωου.57 

 

Αντίγραωο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ ωροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΔΘΣΥ, τθν 

ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαωερόμενο, τθν κλιτευςθ του 

οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν 

επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου 

βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν 

ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο ωάκελοσ και 

οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα 

ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ 

δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ 

απόωαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν 

υποβολι υπομνθμάτων. 

 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόωαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι 

ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ 

κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ 

τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά.58 Για τθν 

άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμωωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του 

Ν. 4412/2016.   

 

Αν ο ενδιαωερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράωθκε και θ 

εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εωαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 

32 του π.δ. 18/1989.  

 

                                                           
56 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
57 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
58 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το 

κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ 

τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαωερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει 

αποηθμίωςθ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

 

Με τθν επιωφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαωορϊν του παρόντοσ άρκρου 

εωαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 

διαδικαςία ι να αναμορωϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο 

που εμωιλοχϊρθςε το ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 

υποβολισ προςωοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςωορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 

εδαωίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ 

εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςωάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι 

οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 

εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαωζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ωορζα για τον οποίο 

προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςωορά κρικεί ωσ μθ ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ 

των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςωορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου 

ςυμωζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΥΑ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το 

ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και, επιπλζον, τον αρικμό τθσ πράξθσ 

κατακφρωςθσ και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VI τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τον ωορζα που τισ ζχει εκδϊςει προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 

εγκυρότθτά τθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.4.2 τθσ παροφςασ, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, , θ ανακζτουςα αρχι οωείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να κατακζςει μζχρι 

και τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ 

οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον ανάδοχο, των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, θ εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των 

αγακϊν που παραλιωκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναωζρονται 

παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν 

αντιμετϊπιςθ, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ, κακϊσ τισ υποχρεϊςεισ των παραγράωων 2 

και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 

από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 

που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι 

κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 

(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι 

άλλων κοινϊν ςυμωερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμωερόντων) 

μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ 

απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 

μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποωάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 

οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ59 .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ 

τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί.  

Χτο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των 

υπεργολάβων του, εφόςον απαιτείται. 

 

4.4 Γηάξθεηα ζύκβαζεο - Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

4.4.1 Διάρκεια ςφμβαςθσ 

 Για το Διμο Ακθναίων 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ, ορίηεται ςε 

είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ  

 

 Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν (Δ.Β.Α.) 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ,ορίηεται ςε 

είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 

 

 Για το Ξζντρο Ωποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (Ξ.Ω.Α.Δ.Α.) 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

                                                           
59

 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 





 

71 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ,ορίηεται ςε 

δϊδεκα (12) μινεσ,αρχομζνθσ όχι νωρίτερα από 01/01/2024. 

 

 Για τον Σργανιςμό Υολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Ρεολαίασ του Διμου Ακθναίων (ΣΥΑΡΔΑ) 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 

οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ,ορίηεται ςε είκοςι 

τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 

 
4.4.2 Ψροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412, όπου απαιτείται. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμωωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 

και τθν παράγραωο 5.2. τθσ παροφςασ60, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ 

παραγράωου 4.5, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά 

ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ 

και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςωορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα 

υποκατάςταςθσ)61. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εωόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ζγγραωθ και ανεπιωφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ 

τθσ πρόταςθσ.  

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 

από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 

Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα 

που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 

από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 

επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 

                                                           
60      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 
61      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
         Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεωάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 

(ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
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βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 

βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ δζςμευςθ ακεραιότθτασ 

τθσ παρ.4.3.2 τθσ παροφςασ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλαδόρνπ - 
Κξαηήζεηο 

5.1.1. Ψρόποσ πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του  εκάςτοτε 

παραςτατικοφ, μετά από κάκε παραλαβι των υλικϊν αωοφ ζχει υπογραωεί από τθν αρμόδια Επιτροπι το 

Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ και αωοφ αωαιρεκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε 

άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 

τθν πλθρωμι. 

 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με το άρκρο 208 περί παραλαβισ 

υλικϊν. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του ωορζα. 

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι. 

δ) Ριςτοποιθτικά ωορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να εξοωλεί τον Ανάδοχο μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

παραλαβισ του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου για τθν πλθρωμι εγγράωου ςτθν Υπθρεςία, άλλωσ από τισ 

θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτθν παρ. 3 τθσ υποπαραγράωου Η.5 τθσ παραγράωου Ηϋ του άρκρου πρϊτου του ν. 

4152/2013 (Αϋ 107) και εωόςον ο τελευταίοσ προςκομίςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ 

τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τότε θ ανακζτουςα αρχι (οωειλζτθσ), ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 69Η 

«Ρροκεςμίεσ αποςτολισ δικαιολογθτικϊν δθμοςίων δαπανϊν και δαπανϊν ωορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, 

ζκδοςθσ τίτλου πλθρωμισ και εξόωλθςθσ αυτϊν» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

κακίςταται υπεριμεροσ και οωείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον Ανάδοχο. 

 

5.1.2. Ξρατιςεισ 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (όπωσ ιςχφουν κάκε ωορά), ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ςυμβατικϊν 

ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 

ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

 

α)Κράτθςθ 0,1% επί όλων των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτον Ν.4412/2016, αξίασ άνω των χιλίων (1.000) 

ευρϊ, ανεξάρτθτα από τθν πθγι προζλευςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, υπζρ τθσ ΕΑΔΘΣΥ (παρ. 3 άρκρο 7 Ν. 

4912/2022). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 

κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθωιακισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςωορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ)). 

δ)Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ  

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 4% για αγακά επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 

τεφχοσ Αϋ)). 

ςτ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ). Κατά τθν 

υπογραωι τθσ Σφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον Ανάδοχο το αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ εξόδων 

δθμοςίευςθσ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν (τθλ. 210 5277305, email: t.logistiriou@athens.gr).  

 

Ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, καταβάλλεται από τον Διμο Ακθναίων ςτον ανάδοχο με τθν εξόωλθςθ του εκδοκζντοσ 

υπ’ αυτοφ τιμολογίου και υποχρεοφται, (ο ανάδοχοσ), να τον αποδϊςει ςφμωωνα με το νόμο. 

Τα παραπάνω ζξοδα κα περιλθωκοφν ςτισ προςωερόμενεσ τιμζσ, ςτισ οποίεσ κα περιλαμβάνονται και κάκε 

άλλο ζξοδο που κα προκφπτει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και καμία αμωιςβιτθςθ δεν είναι δυνατό να 

προκφψει ι ενδεχόμενθ απαίτθςθ από τον ανάδοχο, για επιπλζον καταβολι αποηθμίωςθσ ς’ αυτόν για τισ 

παραπάνω δαπάνεσ. 

  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορωωκεί με τισ 

ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ 

του ςυμωωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

γ) εωόςον δε ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε ωορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα 

με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 2. 

 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), θ 

ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 

του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί ο 

ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του (θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και 

ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν).  Αν θ ωσ άνω προκεςμία 

παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

 

Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 

αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

mailto:t.logistiriou@athens.gr
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α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ 

του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ 

του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

β) καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα 

που ζχει λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του 

προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, από τρίτο 

οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32.  

Το διαωζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαωζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα 

με τα ανωτζρω αναωερόμενα. Το διαωζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 

ωορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι 

από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ 

τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εωόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν 

προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςε τρίτο οικονομικό ωορζα. Για τθν είςπραξθ του 

διαωζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα μπορεί να εωαρμόηεται θ διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ 

Δθμόςιων Εςόδων. Το διαωζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

γ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ.  

5.2.2. Ξυρϊςεισ 

Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 

χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο62 

πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 

ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 

των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
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λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 

το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ 

ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εωόςον ο ανάδοχοσ 

δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.2.3 Γνωςτοποίθςθ κιρυξθσ αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΣΥ, θ 

οποία είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν 

εωαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ), 6.1. 

(Χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν), 6.3 (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ 

εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα 

που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι 

τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ 

επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 

221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται 

ωσ ςιωπθρϊσ απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ 

διοικθτικισ προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι 

ι αν απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο τθσ 

Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 

άρκρου 205Α του ν. 4412/201663. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο προθγείται 

υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και 

τθν παράγραωο 5.3 τθσ παροφςασ, διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ 

ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςωυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ 

τιρθςθ ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαωερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραωο τθσ οποίασ δεν 

ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο ησλ εηδώλ – Ιδηαίηεξνη όξνη παξάδνζεο ησλ εηδώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται 
ςτθν παράγραφο 4.4. και 6.1.5 τθσ παροφςασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 

χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ 

διάρκεια τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά 

από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον 

ςυμωωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

  

6.1.2 Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 

ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραωο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 

ωόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται.  

Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που 

κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ 

μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου ωόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.3 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 

ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 6.1.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 

των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 

τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ  ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία 

προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Επιςθμαίνεται ότι: 

Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, θ χρονικι παράταςθ κα γίνει υπό τον όρο ότι 
δεν κα υπάρξει υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων και τθσ ςυμβατικισ ανά είδοσ ςυνολικισ 
δαπάνθσ (Ελ.Συν.Στϋ Κλιμ. Ρράξεισ 70/2016, 111/2016, 83/2017, 109/2017). 

 

 6.1.5 Λδιαίτεροι όροι παράδοςθσ των ειδϊν 

Το προσ παράδοςθ είδοσ, πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνο με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ, κα 

πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από κάκε νομικό ι πραγματικό (κρυωό ι ωανερό) ελάττωμα, 

κα πρζπει δε να είναι ζτοιμα και κατάλλθλα για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται. 
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i) Για το Διμο Ακθναίων - Δ/νςθ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων:  

Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να μθν 

είναι ιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  

Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (7:00π.μ. - 15:00μ.μ.), μετά από ειδοποίθςθ, με e-mail και τθλεωωνικι 

επικοινωνία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου Ακθναίων και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να 

εκτελεί τθν παραγγελία εντόσ των χϊρων που κα του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε 

ποςότθτεσ. 

Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 48 ι 24 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ 

εκάςτοτε υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 

Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: «ΤΟ ΡΑΟΝ ΡΟΪΟΝ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Ρ.Δ.Δ. 

ΑΥΤΟΥ».  

 
 

ii) Για το Δθμοτικό Βρεφοκομείο Ακθνϊν (ΔΒΑ) 
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α.:  

Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να μθν 

είναι ιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  

Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (7:00π.μ. - 14:00μ.μ.), μετά από ειδοποίθςθ, με e-mail και τθλεωωνικι 

επικοινωνία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Δ.Β.Α. και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν 

παραγγελία εντόσ των χϊρων που κα του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε ποςότθτεσ. 

Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 48 ι 24 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ 

εκάςτοτε υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 

Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: «ΤΟ ΡΑΟΝ ΡΟΪΟΝ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Ρ.Δ.Δ. 

ΑΥΤΟΥ».  

Θ παράδοςθ του γάλακτοσ κα γίνεται από τον ανάδοχο προμθκευτι ςε εβδομιντα δφο (72) ςθμεία διανομισ 

τα οποία κα υποδείξει θ υπθρεςία. (Σχετικόσ πίνακασ ςθμείων παράδοςθσ, επιςυνάπτεται ςτθν ςχετικι μελζτθ 

τθσ Υπθρεςίασ του Δ.Β.Α.). 

Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει ι να μειϊςει τα ςθμεία παράδοςθσ από τον προμθκευτι ςτθν 

περίπτωςθ που είναι αναγκαίο. 

 
iii) Για το Ξζντρο Ωποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Ακθναίων (ΞΩΑΔΑ) 

Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΚΥΑΔΑ:  

Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να μθν 

είναι ιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  

Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (7:00π.μ. - 14:30μ.μ.), μετά από ειδοποίθςθ, με e-mail και τθλεωωνικι 

επικοινωνία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του ΚΥΑΔΑ και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν 

παραγγελία εντόσ των χϊρων που κα του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε ποςότθτεσ. 

Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 48 ι 24 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ 

εκάςτοτε υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 
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Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: «ΤΟ ΡΑΟΝ ΡΟΪΟΝ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Ρ.Δ.Δ. 

ΑΥΤΟΥ».  

Θ παράδοςθ του γάλακτοσ κα γίνεται από τον ανάδοχο προμθκευτι ςε ζνα ςθμείο διανομισ τα οποία κα 

υποδείξει θ υπθρεςία. (Ρειραιϊσ 35, είςοδοσ από Σοωοκλζουσ). 

Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει ι να μειϊςει τα ςθμεία παράδοςθσ από τον προμθκευτι ςτθν 

περίπτωςθ που είναι αναγκαίο. 

 
 

iv) Για τον Σργανιςμό Υολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Ρεολαίασ Διμου Ακθναίων 
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΣΥΑΡΔΑ: 

Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να μθν 

είναι ιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  

Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (8:00 – 14:00), μετά από ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του 

ΟΡΑΝΔΑ και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν παραγγελία εντόσ του χϊρου που κα του 

υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε ποςότθτεσ. 

Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 24 ι 48 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ 

εκάςτοτε υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 

Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: «ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΥΦΣΝΣΡ 

ΔΛΑΨΛΚΕΨΑΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΠΣΡΣΡ ΧΨΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ  ΞΑΛ ΨΩΡ Ρ.Υ.Δ.Δ. 

ΑΩΨΣΩ».  

Θ παράδοςθ του γάλακτοσ κα γίνεται από τον ανάδοχο προμθκευτι ςτθν αποκικθ του ΟΡΑΝΔΑ Λ. Κθωιςοφ 

162 & Λ. Ακθνϊν, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον υπεφκυνο ςτο τθλ. 210-5147011 και ο προμθκευτισ κα είναι 

υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει για τθν παράδοςθ πζντε (5) θμζρεσ νωρίτερα. 

Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει ι να μειϊςει τα ςθμεία παράδοςθσ από τον προμθκευτι ςτθν 

περίπτωςθ που είναι αναγκαίο. 

 
 ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ: 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ αδυνατεί να προμθκεφςει το εν λόγω είδοσ, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι 
(20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναωζρει εγγράωωσ 
αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ παράδοςθσ - παραλαβισ του είδουσ τθσ προμικειασ που κα οωείλεται ςε 
υπαιτιότθτα του Διμου Ακθναίων ι των Νομικϊν Ρροςϊπων ι ςε λόγουσ  ανωτζρασ βίασ, θ προκεςμία 
παράδοςθσ κα παρατακεί για τόςο χρόνο όςο κα διαρκζςει το από υπαιτιότθτα του Διμου Ακθναίων ι των 
Νομικϊν Ρροςϊπων ι θ από ανωτζρω βία εμπόδιο με Απόωαςθ του Διμου Ακθναίων και των Νομικϊν 
Ρροςϊπων 

Ο προμθκευτισ γι’ αυτιν τθν κακυςτζρθςθ, δεν κα δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ  από τον Διμο 
Ακθναίων και τα Νομικά Ρρόςωπα, άλλωσ ρθτϊσ παραιτείται από τϊρα κάκε δικαιϊματοσ ι αξιϊςεϊσ του.   
 

● Λόγοι ανωτζρασ βίασ κεωροφνται λοιμόσ, ςειςμόσ, απεργία, απαγόρευςθ τθσ κυκλοωορίασ του 
ςυγκεκριμζνου είδουσ από κεςμοκετθμζνα όργανα κ.λ.π. 

 

6.2  Παξαιαβή ζπκβαηηθώλ εηδώλ 

6.2.1 Θ παραλαβι των ειδϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (του άρκρου 221 του 
Ν.4412/2016). 

6.2.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 
παραςτεί, εωόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ.   
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 Ο ζλεγχοσ, γενικά διακρίνεται ςε α) Μακροςκοπικό και β) Εργαςτθριακό. 

Α) Ο  Μακροςκοπικόσ περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ και διενεργείται από τθν 

Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Β) Ο Εργαςτθριακόσ περιλαμβάνει χθμικι, μικροβιολογικι, παραςιτολογικι εξζταςθ κλπ που διενεργοφνται ςε 

ειδικά εργαςτιρια. Θ λιψθ δειγμάτων και θ αποςτολι τουσ ςε ειδικά εργαςτιρια, για τον εργαςτθριακό 

ζλεγχο, διενεργείται από τθν επιτροπι παραλαβισ όποτε αυτι κρίνει ςκόπιμο.  

Γ)  Σε περίπτωςθ που από τον Μακροςκοπικό ζλεγχο θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι το προϊόν είναι 

ακατάλλθλο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (παραλιψεισ ςιμανςθσ, λανκαςμζνεσ ενδείξεισ κ.λ.π.) ι επιβλαβζσ 

(ουςιϊδεισ μακροςκοπικζσ αλλοιϊςεισ, παρουςία εντόμων ι ξζνων ςωμάτων κ.τ.λ.)δφναται να μθν το 

επιςτρζψει ςτον προμθκευτι αλλά να καλζςει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ι Κτθνίατρο ι Χθμικό τθσ Ρεριωζρειασ 

Αττικισ ι από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων, ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ, 

προκειμζνου να αποωανκεί ςχετικά. 

Σε περίπτωςθ που, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αδυνατεί να παρευρεκεί τότε, θ επιτροπι  μπορεί να παραλάβει το 

προϊόν με επιωφλαξθ αναγράωοντασ τον λόγο, προκειμζνου να εξεταςκεί τθν επόμενθ μζρα.     

Δ) H δειγματολθψία για τθν διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου γίνεται ι από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ ι καλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου. 

Ε) Τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων, ςτα οποία δεν αναωζρεται θ καταλλθλότθτα ι μθ του 

προϊόντοσ, κα αποςτζλλονται ςτισ  αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτθνιατρικι Υπθρεςία  κ.λ.π.) για τον 

απαιτοφμενο χαρακτθριςμό.    

ΣΤ) Πταν διενεργείται δειγματολθψία, κατά τθν παραλαβι του προϊόντοσ, είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του 

προμθκευτι ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, ο οποίοσ κα υπογράφει το ςχετικό πρωτόκολλο. Χε 

περίπτωςθ που ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο 

δειγματολθψίασ, θ Επιτροπι ςθμειϊνει ςτο πρωτόκολλο ότι «ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνικθκε 

να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά τθν δειγματολθψία. 

Η) Γενικότερα, κατά τθν διενζργεια δειγματολθψίασ, πρζπει να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται ςτα «Ρερί 

δειγματολθψίασ» άρκρα του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν (Κ.Ρ.Τ.) ι ςε περίπτωςθ μικροβιολογικοφ ι 

τοξικολογικοφ ελζγχου (δθλθτθριάςεισ κ.λ.π.) τα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ ι Κτθνιατρικζσ 

Διατάξεισ. Σθμειϊνεται ότι, εάν ηθτθκεί, παραδίδεται και ςτον προμθκευτι όμοιο δείγμα, επίςθμα 

ςωραγιςμζνο, το οποίο κα καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ.   

Θ) Σε περίπτωςθ που το δείγμα χαρακτθριςκεί μθ κανονικό θ παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθν 

δειγματίηουςα Υπθρεςία. 

Θ) Ο προμθκευτισ βαρφνεται για τθ δαπάνθ ελζγχου κάκε δειγματολθψίασ ανεξαρτιτου αποτελζςματοσ. 

Ο μειοδότθσ  κα πρζπει  να προςκομίηει, όταν του ηθτθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ ι το αρμόδιο τμιμα 

του Διμου Ακθναίων θ των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικϊν Ρροςϊπων, ωωτοαντίγραωο του Βιβλίου 

Αςτυκτθνιατρικοφ Ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, τισ αντίςτοιχεσ υπάρχουςεσ Αςτυκτθνιατρικζσ Εκκζςεισ που το 

ςυνοδεφουν κακϊσ και τυχόν μεταβολζσ αυτϊν που επιςυνζβθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.   

Oι μειοδότεσ κα πρζπει να προςκομίηουν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων του 

προμθκευόμενου είδουσ από εγκεκριμζνα εργαςτιρια ελζγχου. 

 

6.2.3  Στθν περίπτωςθ τθσ μακροςκοπικισ εξζταςθσ, θ επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι 

απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. 

Πταν διενεργείται και εργαςτθριακι εξζταςθ, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και 

δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά το αποτζλεςμα του ελζγχου τοφτου. 

Εάν, λόγω τθσ ωφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ 

και παραλαβισ και δε μεςολαβοφν εργαςτθριακοί ζλεγχοι για τθ ςφνταξθ του ανωτζρω πρωτοκόλλου, τοφτο 

ςυντάςςεται από τθν επιτροπι, χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και 

δειγματολθψίασ. 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, θ επιτροπι μπορεί: 

α) να παραλάβει το είδοσ,  

β) να παραλάβει το είδοσ με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το είδοσ. 

Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

 

6.2.4. Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ παραλάβει το είδοσ, με παρατθριςεισ αναωζρει ςτο 

ςχετικό πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει 

αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το είδοσ είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. 

Εωόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του ωορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι 

παρεκκλίςεισ του είδουσ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με 

αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του είδουσ με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαωίου, το είδοσ μπορεί να 

απορριωκεί. 

Εάν το είδοσ απορρίπτεται από τθν επιτροπι λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό 

ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω 

ελζγχουσ. 

 

6.2.5. Είδθ που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ 

ςτθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, φςτερα από αίτθμα του 

προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Θ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε 

όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι 

απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ παρ. 19.2 και 19.3 του παρόντοσ άρκρου. 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν από 

πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για επανεξζταςθ του 

είδουσ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ 

απόωαςθσ. Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον προμθκευτι, εωόςον τα είδθ 

απορριωκοφν οριςτικά ι παραλθωκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται  μετά 

από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά καταλογίηονται με απόωαςθ του αρμοδίου 

αποωαινομζνου οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι ειςπράττονται από τθν 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου.  

6.2.6. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ.  

6.2.7 Επίςθσ, παραπομπι, για επανεξζταςθ του είδουσ, ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να 

γίνεται με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία ςυγκροτείται για τον ςκοπό αυτό, ακόμθ 

και ςτθν περίπτωςθ που το είδοσ παραλιωκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπισ παραλαβισ.  

6.2.8 Επίςθσ, εάν ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  

διενεργικθκαν κατά τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να 

ηθτιςει εγγράωωσ εξζταςθ κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, με τον τρόπο που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 

του άρκρου 208 του Ν.4412/2016. Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο 

και για τα δφο μζρθ. Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι 

παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ. 
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ εηδώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 

προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

 

6.3.2 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 

κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 

εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.3.3 Θ επιςτροωι των ειδϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 

άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4  Πξόζζεηνη Όξνη 

Ωποχρεϊςεισ Αναδόχου 
Τα μζςα μεταωοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ για τθν μεταωορά του είδουσ όπωσ κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα ΙΙ Κεω. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και ςφμωωνα με τισ αναωορζσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Οδθγοφσ Ορκισ Υγιεινισ 

Ρρακτικισ του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζςει τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταωορικά μζςα και το απαιτοφμενο 

εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν ωορτοεκωόρτωςθ και μεταωορά εντόσ των χϊρων που κα υποδείξει θ Υπθρεςία, 

βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι και με δαπάνθ του ιδίου.  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ ςωςτι μεταωορά και παράδοςθ των 

ειδϊν, μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και γενικά με κάκε απαιτθτι δαπάνθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

Ευκφνεται δε προςωπικϊσ αυτόσ μονάχα (προμθκευτισ) αποκλειόμενθσ ρθτϊσ και απολφτωσ κάκε ευκφνθσ του 

Διμου Ακθναίων και των Νομικϊν Ρροςϊπων του για τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα ι 

βλάβεσ που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ ωφςεωσ προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία και 

υποχρεοφται να καταβάλει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που τυχόν ικελε προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

προμικειασ. 

 

Λδιαίτεροι όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο προμθκευτισ ρθτά ςυνομολογεί με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ότι παραιτείται από κάκε ςχετικό δικαίωμα 

ι αξίωςθ αποηθμιϊςεϊσ του ζναντι του Διμου Ακθναίων και των Νομικϊν Ρροςϊπων του, ςε περίπτωςθ μθ 

κακθμερινισ ι για μακρό χρονικό διάςτθμα μθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του 

Διμου Ακθναίων και των Νομικϊν Ρροςϊπων του, ι ςε ανωτζρα βία. 

Ο Διμοσ Ακθναίων και τα Νομικά Ρρόςωπα αυτοφ, διατθροφν το δικαίωμα προμικειασ του ανωτζρω είδουσ 

από δωρεζσ ι και από αποκζματα άλλων Φορζων, χωρίσ να γεννάται αξίωςθ αποηθμίωςθσ από μζρουσ του 

προμθκευτι. 

Ο Διμοσ Ακθναίων και τα Νομικά Ρρόςωπα αυτοφ δεν είναι υποχρεωμζνα να προμθκευτοφν ολόκλθρθ τθ 

ςυμβατικι ποςότθτα ενϊ ςε ενδεχόμενο λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τθν εξάντλθςθ τθσ ποςότθτασ, 

αυτι (ςφμβαςθ) λφεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει από τον Διμο Ακθναίων 

και τα Νομικά Ρρόςωπα αυτοφ τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ για αποηθμίωςι του.   
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Επίςθσ, δε δεςμεφεται ςε καμία περίπτωςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτο ςφνολό τθσ και διατθρεί το 

δικαίωμα για λόγουσ απρόβλεπτουσ ι εκτάκτων αναγκϊν, να παραγγείλει τισ ποςότθτεσ που κεωρεί αναγκαίεσ, 

προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ του. 

Αποδεχόμενοσ τοφτο ρθτά ο προμθκευτισ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ διάρρθξθσ του ωσ άνω 

ςυμβατικοφ όρου, από όποιον λόγο και αν προζρχεται. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο (εμαηξείηαη ν ΚΤΑΓΑ) 

Στθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά όροσ περί 

αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ,(εξαιρείται ο ΞΩΑΔΑ λόγω χρονικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ) υπό τουσ 

περιοριςμοφσ του άρκρου 132 του ν.4412/16, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ. 

Για τθν αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εωαρμόηεται ο τφποσ: 

Τ=Τ προςωοράσ Χ (1+ΔΤΚ) 

Ππου: 

· ΔΤΚ: ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, όπωσ ζχει ανακοινωκεί από τθν Ελλθνικι 

Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μινα που προθγείται του χρόνου παράδοςθσ του είδουσ, ςε ςχζςθ με τον 

ίδιο μινα του ζτουσ κατά το οποίο υποβλικθκε θ προςωορά του οικονομικοφ ωορζα, και ανακοινϊνεται ςε 

μθνιαία βάςθ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

· Τ προςωοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςωοράσ του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ 

και 

· Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 

Θ αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εωαρμόηεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοςθσ του είδουσ, ςυντρζχουν 

ακροιςτικά οι εξισ ςυνκικεσ: 

α) ζχουν παρζλκει δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςωορϊν, 

β) θ ςφμβαςθ που ςυνάπτεται ζχει διάρκεια μεγαλφτερθ ων δϊδεκα (12) μθνϊν, 

γ) ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι (ΔΤΚ) είναι μικρότεροσ από μείον τρία τοισ εκατό (-3%) και μεγαλφτεροσ από 

τρία τοισ εκατό (3%), 

δ) θ ανακζτουςα αρχι διακζτει τισ απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν εωαρμογι τθσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 

Στθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι, κατά τον χρόνο παράδοςθσ του είδουσ δε διακζτει τισ αναγκαίεσ 

πιςτϊςεισ, μπορεί να εωαρμόςει αναλόγωσ τθ ριτρα αναπροςαρμογισ με αναπροςαρμογι (αφξθςθ) των τιμϊν 

μονάδασ και με παράλλθλθ μείωςθ των προσ παράδοςθ ποςοτιτων τθσ προμικειασ, ςφμωωνα με τον 

ακόλουκο τφπο: 

𝛱 = 𝛱𝜎φ𝜇𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍 × Τ Ρροςωοράσ/Τ 

Ππου: 

· Ρ: θ παραλαμβανόμενθ ποςότθτα, 

· Ρ ςφμβαςθσ: θ ποςότθτα που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, 

· Τ προςωοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςωοράσ του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ 

και 

· Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 

Στθν ανωτζρω περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει ςχετικι απόωαςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ςφμωωνα με τθν περ. α τθσ παρ. 1 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

6.6 Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Θ προμικεια παραδόκθκε ςτο ςφνολό τθσ.  

β) Ραραλιωκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ που παραδόκθκαν.  
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γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αωοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 

και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκε θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κατά τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
   
   
 

Ελζνθ Νόνα 
 

Καλλιόπθ Πάλλθ 
 

Δθμιτριοσ Π. Αυγερινόσ 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-Γ/ΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

 

 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ    
ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ    
ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ    
ΓΕΡΛΞΘ Δ/ΡΧΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ  
Δ/ΡΧΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

ΨΠΘΠΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, ΑΡΑΥΨΩΘΧ, 

ΩΓΛΕΛΡΘΧ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

Ψαχ. Δ/νςθ: Λιοςίων 22 
Ψαχ. Ξϊδικασ: 10438 
Ψθλζφωνο: 210 5277548 
Θλ. Ψαχυδρομείο: t.ekpaidefsis@athens.gr 
 

 

 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ 
ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ – ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ   

CPV 15511600-9 (Χυμπυκνωμζνο γάλα) 
 

Α. ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΧΩΠΥΩΞΡΩΠΕΡΣΩ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ), 410 gr, (ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ ΕΩΧ 
30% ΓΛΑ ΨΑ ΕΨΘ 2023-2024), ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ, 

ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΪΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΨΩΡ 2022-2023-2024 
 

Θ τεχνικι ζκκεςθ-περιγραωι, αωορά τθν προμικεια ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ εβαπορζ (πλιρεσ 410 γρ.), με ειδικι 
ςιμανςθ επί του κυτίου (ϊςτε να μθν είναι εωικτι θ περαιτζρω διάκεςθ), προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ 
των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων για τα ζτθ 2022-2023-2024, με δυνατότθτα δικαιϊματοσ προαίρεςθσ 
για τα ζτθ 2023 και 2024 με ποςοςτό αφξθςθσ ζωσ 30%, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 43726/2019 (ΦΕΚ 
2208/τ.Βϋ/08-06-2019) Κ.Υ.Α. «Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των 
νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» όπωσ μερικϊσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 87669/2019 
(ΦΕΚ 4584/τ.Βϋ/13-12-2019) Κ.Υ.Α.  
Θ τεχνικι περιγραωι του ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ είναι ςφμωωνθ με τα άρκρα 9, 11, 23, 24, 80, 80α, 80β & 85 του 
Κϊδικα Τροωίμων & Ροτϊν (ςτο εξισ Κ.Τ.Ρ.). 
ΣΦΛΧΠΣΧ: «Γάλα ςυμπυκνωμζνο μθ ηαχαροφχο», χαρακτθρίηεται το μερικά αωυδατωμζνο γάλα που περιζχει κατά βάροσ, 
τουλάχιςτον 7,5% λιπαρά και 25% ολικό ςτερεό υπόλειμμα. Άριςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρεσ απαλλαγμζνο από 
οποιοδιποτε βιολογικό, ωυςικό ι/και χθμικό παράγοντα και κα ζχει υποςτεί υψθλοφ βακμοφ αποςτείρωςθ. Το CPV είναι: 
15511600-9. 
 
 
ΧΘΠΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 
 

 Ρεριεκτικότθτα ςε λίποσ 7,5% του βάρουσ, τουλάχιςτον. 

 Ολικό ςτερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτοσ 25% του βάρουσ, τουλάχιςτον. 

 Ολικι οξφτθτα μεταξφ 6 και 8 βακμϊν SOXHLET-HNCKEL, μετά από αραίωςθ για παραςκευι προϊόντοσ που 
αντιςτοιχεί με το νωπό ωυςικό γάλα.  

 pH μεταξφ 6 και 6,8 μετά από αραίωςθ για παραςκευι προϊόντοσ, που αντιςτοιχεί ςτο νωπό γάλα. 

 Να μθν περιζχει πρόςκετα πζραν αυτϊν που προβλζπονται από το άρκρο 80, παρ.14 του Κ.Τ.Ρ. και το άρκρο 3 
του Ρ.Δ. 518/83, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν Υπουργικι Απόωαςθ 145/96. 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ (ΣΤΠΟΤ ΔΒΑΠΟΡΔ), 410 gr, 

(ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΔΧ 30% ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 

2023-2024), ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΏΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ 2022-

2023-2024 

mailto:t.ekpaidefsis@athens.gr
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 Να μθν περιζχει ίχνθ καταλοίπων ουςιϊν τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχισ, ςφμωωνα με το 
Κεω. ΙΙΙ, άρκρο 20 του Ρ.Δ. 259/98. 

 Απαγορεφεται θ τεχνικι χρϊςθ με οποιοδιποτε τρόπο κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ οποιουδιποτε ςυντθρθτικοφ. 
 
Για τα ανωτζρω χθμικά χαρακτθριςτικά 1, 2, 3, 4 κα προςκομίηεται χθμικι ανάλυςθ από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο που 
κα τα αναωζρει. Για τα χθμικά δε χαρακτθριςτικά 5, 6, 7 όταν δεν αναωζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ από αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο, κα προςκομίηεται βεβαίωςθ-διλωςθ από τθν μονάδα παραγωγισ. 
 
ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 

2. Να ζχει κερμανκεί και αποςτειρωκεί ςε ερμθτικά κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ, των οποίων το ςφςτθμα κλειςίματοσ 
πρζπει να παραμείνει άκικτο. 

3. Να είναι δυνατόν να διατθρείται εκτόσ ψυκτικϊν καλάμων, χωρίσ να παρουςιάςει οποιαδιποτε αιςκθτι ι 
οργανολθπτικι οργάνωςθ, για το χρονικό διάςτθμα που αναγράωεται επί τθσ ςυςκευαςίασ. 

 
ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 

 Να ζχει ευχάριςτθ, υπόγλυκθ γεφςθ, τθ χαρακτθριςτικι οςμι του αωυδατωμζνου γάλακτοσ, και το χρϊμα του να 
είναι λευκό ι υπόλευκο. 

 Να ζχει ελαωρϊσ κρεμϊδθ ςφςταςθ, να είναι ομοιογενζσ (χωρίσ κοκκϊδεισ ι άλλεσ αποκζςεισ) και το λίποσ του 
να μθν διαχωρίηεται ςε ιδιαίτερο ςτρϊμα μζςα ςτα κουτιά. 

 Να είναι απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ. 
 Να μθν παρουςιάηει πιξθ του περιεχομζνου (ολικι ι μερικι), ιηιματα ςτον πυκμζνα των ςυςκευαςιϊν, 

αποχωριςμό του λίπουσ ι ενδείξεισ ςιψθσ. 
 

ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ: 
1. Το γάλα πρζπει να διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ μζςα ςε μεταλλικά δοχεία, βάρουσ 410gr. γάλακτοσ, ςχιματοσ 

κυλινδρικοφ από αργίλιο ι άλλο μζταλλο, καλά επικαςςιτερωμζνο με καςςίτερο, που δεν περιζχει μόλυβδο ι 
ψευδάργυρο ι άλλα βαρζα μζταλλα, ςε ποςοςτό και αναλογία όπωσ αυτά αναωζρονται ςτο Κ.Ρ.Τ. . 

2. Τα κουτιά πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςκλθρότθτα και ανκεκτικότθτα, εφκολο άνοιγμα (easy open) και 
ανκεκτικότθτα, να μθν παρουςιάηουν διαρροζσ, διατριςεισ, διαβρϊςεισ, οξειδϊςεισ και γενικά ανωμαλίεσ οι 
οποίεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν υγιεινι κατάςταςθ και ςυντιρθςθ του περιεχομζνου. 

3. Κάκε ηθμιά και αλλοίωςθ που κα παρατθρθκεί κατά τον ζλεγχο των ειδϊν και που κα οωείλεται ςε κακι ποιότθτα 
ι καταςκευι των, κα πρζπει να αποκαταςτακεί από τον προμθκευτι εντόσ τριϊν (3) θμερϊν το αργότερο, 
αωότου ειδοποιθκεί από το Διμο Ακθναίων. 

4. Τα κουτιά πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ανά 24 ι 48 ςε χαρτοκιβϊτια. 
 

ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΕΛΧ: 
Στο ςϊμα του κουτιοφ, πρζπει να αναγράωονται ςτα ελλθνικά, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα με ανεξίτθλο μελάνι, οι 
ακόλουκεσ ενδείξεισ: 

1. Θ ονομαςία του προϊόντοσ. 
2. Το ποςοςτό των ολικϊν λιπαρϊν και το ςτερεό υπόλειμμα άνευ λίπουσ (Σ.Υ.Α.Λ.) του γάλακτοσ. 
3. Οδθγίεσ για τον τρόπο αραίωςθσ κακϊσ κι ζνδειξθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά, του κατ’ αυτόν τον τρόπο 

αραιωκζντοσ γάλακτοσ. 
4. Οδθγίεσ διατιρθςθσ και ςυντιρθςθσ. 
5. Θ θμερομθνία (μινασ και ζτοσ) τθσ ςυςκευαςίασ του ι Κωδικόσ αρικμόσ τουσ. 
6. Το κακαρό βάροσ ςε γραμμάρια. 
7. Το όνομα, ι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ι πωλθτι. 
8. Το είδοσ τθσ κερμικισ κατεργαςίασ ςτθν οποία ζχει υποβλθκεί το νωπό γάλα κακϊσ και τθν θμερομθνία 

παραγωγισ ι επεξεργαςίασ ι τον αρικμό παρτίδασ αυτοφ. 
9. Θ θμερομθνία παραγωγισ και θ θμερομθνία ανάλωςθσ (επιςθμαίνεται ότι το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να 

αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον δϊδεκα -12- μθνϊν μετά τθν θμερομθνία 
τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ). 

10. Κωδικόσ Καταλλθλότθτασ: ωοειδζσ ςιμα που πιςτοποιεί τθν τιρθςθ των κειμζνων διατάξεων για τθν αςωάλεια 
των τροωίμων και των λοιπϊν όρων και προχποκζςεων για τθ λειτουργία των επιχειριςεων Διακίνθςθσ, 
Αποκικευςθσ και Εμπορίασ Τροωίμων (ςιμα καταλλθλότθτασ). 

11. Διακρεπτικι Επιςιμανςθ: πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λιπαρά, ιχνοςτοιχεία, βιταμίνεσ. 
12. Να τθροφνται όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1169/2011. 

 
Δεν πρζπει να είναι τζτοιασ ωφςθσ που να οδθγοφν ςε πλάνθ τον καταναλωτι, ιδιαίτερα όςον αωορά τα χαρακτθριςτικά 
του γάλακτοσ και ιδίωσ τθ ωφςθ, τθν ταυτότθτα, τισ ιδιότθτεσ, τθ ςφνκεςθ, τθν ποςότθτα, τθ διατθρθςιμότθτα, τον τόπο 
παραγωγισ ι προζλευςθσ και τον τρόπο παραςκευισ ι λιψθσ. 
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Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: 

 
«ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΥΦΣΝΣΡ ΔΛΑΨΛΚΕΨΑΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΠΣΡΣΡ ΧΨΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ 
Ρ.Υ.Δ.Δ. ΑΩΨΣΩ». 

 
 

Ακινα  .…/.…/2022 Ακινα  .…/.…/2022 

 
Σ ΕΛΧΘΓΘΨΘΧ 

 
Σ ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

 
 
 

Γ. ΥΑΥΑΔΑΨΣΧ 

 
 
 

Χ. ΠΥΑΦΠΥΑΦΕΧΣΧ 

 

Ακινα  .…/.…/2022 Ακινα  .…/.…/2022 

Θ  ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΘ ΨΠΘΠΑΨΣΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ, ΩΓΛΕΛΡΘΧ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ 

ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

Σ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

 
Π. ΑΠΥΕΟΛΩΨΘ 

 
Β. ΑΚΑΡΛΨΘΧ 
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Β. ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr  

(ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ ΕΩΧ 30% ΓΛΑ ΨΑ ΕΨΘ 2023-2024),  

ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ 

ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ,  

ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΨΩΡ 2022-2023-2024  

 

 

7 κοφτεσ/εργαηόμενο x 48 κυτία γάλακτοσ/κοφτα = 336 κυτία γάλακτοσ/εργαηόμενο για ζνα ζτοσ 
 
Αρικμόσ δικαιοφχων εργαηομζνων ςτισ Διευκφνςεισ Θλεκτρολογικοφ, Ξακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ, 
Πθχανολογικοφ (ΞΑ 6063.999 Φ.20/Δ.28) 
2.666 εργαηόμενοι x 336 κυτία γάλακτοσ/εργαηόμενο = 895.776 κυτία γάλακτοσ για ζνα ζτοσ 
 
Αρικμόσ δικαιοφχων εργαηομζνων ςτισ λοιπζσ Διευκφνςεισ του Διμου (ΞΑ 6063.999 Φ.10/Δ.4) 
 
2.317 εργαηόμενοι x 336 κυτία γάλακτοσ/εργαηόμενο = 778.512 κυτία γάλακτοσ για ζνα ζτοσ 
 
Χφνολο δικαιοφχων εργαηομζνων – κυτίων γάλακτοσ 
4.983 εργαηόμενοι x 336 κυτία γάλακτοσ/εργαηόμενο = 1.674.288 κυτία γάλακτοσ για ζνα ζτοσ 
 

Χυνολικι ποςότθτα κυτίων για τθν προμικεια γάλακτοσ εβαπορζ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του Διμου 
Ακθναίων για τα ζτθ 2022-2023-2024: 
4.369.019 κυτία γάλακτοσ εβαπορζ  
(προχπολογιςκείςα ποςότθτα για τα ζτθ 2022-2023-2024: 3.364.447 κυτία γάλακτοσ εβαπορζ, δικαίωμα 
προαίρεςθσ ζωσ 30% για τα ζτθ 2023 και 2024: 1.004.572 κυτία γάλακτοσ εβαπορζ). 
 
 
 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΨΣΩΧ 2022 
 

Α/Α                ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
2022 

 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

ΦΥΑ 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 2022 
ΠΕ ΦΥΑ 
 ΧΕ ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ (ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΘ ΣΘΜΑΝΣΘ 
ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ) για 
τουσ εργαηόμενουσ 
ςτισ λοιπζσ Δ/νςεισ 
ΚΑ 6063.999 Φ.10 
Δ.4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15.871 1,30 20.632,30 2.682,20 23.314,50 

   15.871 1,30 20.632,30 2.682,20 23.314,50 

 
 
 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΨΣΩΧ 2023 
 

ΥΛΡΑΞΑΧ  Αϋ (ςφνολο) 

Α/Α                ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
2023 

 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

ΦΥΑ 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 2023  
ΠΕ ΦΥΑ 
 ΧΕ ΕΩΦΩ 
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1 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ 
για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτισ 
λοιπζσ Δ/νςεισ 
ΚΑ 6063.999 Φ.10 
Δ.4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 778.512 1,30 1.012.065,60 131.568,53 1.143.634,13 

2 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ 
για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτισ 
Δ/νςεισ 
Θλεκτρολογικοφ, 
Κακαριότθτασ-
Ανακφκλωςθσ, 
Μθχανολογικοφ 
ΚΑ 6063.999 Φ.20 
Δ.28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 895.776 1,30 1.164.508,80 151.386,14 1.315.894,94 

   1.674.288 1,30 2.176.574,40 282.954,67 2.459.529,07 

 

 
ΥΛΡΑΞΑΧ  Βϋ (προαίρεςθ ζωσ 30%) 

Α/Α                ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

2023 
 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α. 

ΧΕ ΕΩΦΩ 
 

ΦΥΑ 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
2023 ΠΕ Φ.Υ.Α. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 
 

1 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ  
για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτισ 
λοιπζσ Δ/νςεισ 
ΚΑ 6063.999 Φ.10 
Δ.4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 233.553 1,30 303.618,90 39.470,46 343.089,36 

2 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ για 
τουσ εργαηόμενουσ 
ςτισ Δ/νςεισ 
Θλεκτρολογικοφ, 
Κακαριότθτασ-
Ανακφκλωςθσ, 
Μθχανολογικοφ 
ΚΑ 6063.999 Φ.20 
Δ.28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 268.733 1,30 349.352,90 45.415,88 394.768,78 

   502.286 1,30 652.971,80 84.886,33 737.858,13 

 

 
ΥΛΡΑΞΑΧ  Γϋ (τελικό ςφνολο με προαίρεςθ ζωσ 30%) 

Α/Α                ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
2023 ΠΕ 

ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ 
 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ 

ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α. 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

 

ΦΥΑ 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΨΕΟΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 2023  
ΠΕ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ ΠΕ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ ΕΩΦΩ 
 

1 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ  
για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτισ 
λοιπζσ Δ/νςεισ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.012.065 1,30 1.315.684,50 171.038,99 1.486.723,49 
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ΚΑ 6063.999 Φ.10 
Δ.4 

2 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ για 
τουσ εργαηόμενουσ 
ςτισ Δ/νςεισ 
Θλεκτρολογικοφ, 
Κακαριότθτασ-
Ανακφκλωςθσ, 
Μθχανολογικοφ 
ΚΑ 6063.999 Φ.20 
Δ.28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.164.509 1,30 1.513.861,70 196.802,02 1.710.663,72 

   2.176.574 1,30 2.829.546,20 367.841,01 3.197.387,21 

 
 
 
 
 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΨΣΩΧ 2024 
 

ΥΛΡΑΞΑΧ  Αϋ (ςφνολο) 

Α/Α                ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
2024 

 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

ΦΥΑ 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 2024 
ΠΕ ΦΥΑ 
 ΧΕ ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ 
για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτισ 
λοιπζσ Δ/νςεισ 
ΚΑ 6063.999 Φ.10 
Δ.4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 778.512 1,30 1.012.065,60 131.568,53 1.143.634,13 

2 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ 
για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτισ 
Δ/νςεισ 
Θλεκτρολογικοφ, 
Κακαριότθτασ-
Ανακφκλωςθσ, 
Μθχανολογικοφ 
ΚΑ 6063.999 Φ.20 
Δ.28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 895.776 1,30 1.164.508,80 151.386,14 1.315.894,94 

   1.674.288 1,30 2.176.574,40 282.954,67 2.459.529,07 

 

 
ΥΛΡΑΞΑΧ  Βϋ (προαίρεςθ ζωσ 30%) 

Α/Α                ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
 

ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

2024 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α. 

ΧΕ ΕΩΦΩ 
 

 
ΦΥΑ 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
2024 ΠΕ Φ.Υ.Α. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 
 

1 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ  
για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτισ 
λοιπζσ Δ/νςεισ 
ΚΑ 6063.999 Φ.10 

ΤΕΜΑΧΙΟ 233.553 1,30 303.618,90 39.470,46 343.089,36 
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Δ.4 

2 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ για 
τουσ εργαηόμενουσ 
ςτισ Δ/νςεισ 
Θλεκτρολογικοφ, 
Κακαριότθτασ-
Ανακφκλωςθσ, 
Μθχανολογικοφ 
ΚΑ 6063.999 Φ.20 
Δ.28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 268.733 1,30 349.352,90 45.415,88 394.768,78 

   502.286 1,30 652.971,80 84.886,33 737.858,13   

 

 
ΥΛΡΑΞΑΧ  Γϋ (τελικό ςφνολο με προαίρεςθ ζωσ 30%) 

Α/Α                ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
2024 ΠΕ 

ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ 
 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ 

ΧΩΦΛΧ Φ.Υ.Α. 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

 

ΦΥΑ 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΨΕΟΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 2024 
ΠΕ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ ΠΕ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ ΕΩΦΩ 
 

1 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ  
για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτισ 
λοιπζσ Δ/νςεισ 
ΚΑ 6063.999 Φ.10 
Δ.4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.012.065 1,30 1.315.684,50 171.038,99 1.486.723,49 

2 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ 410 Γ για 
τουσ εργαηόμενουσ 
ςτισ Δ/νςεισ 
Θλεκτρολογικοφ, 
Κακαριότθτασ-
Ανακφκλωςθσ, 
Μθχανολογικοφ 
ΚΑ 6063.999 Φ.20 
Δ.28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.164.509 1,30 1.513.861,70 196.802,02 1.710.663,72 

   2.176.574 1,30 2.829.546,20 367.841,01 3.197.387,21 

 
 
 
 
 
 

ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΨΛΞΣΧ ΥΛΡΑΞΑΧ  ΕΨΩΡ 2022-2023-2024  
 

ΕΨΣΧ 
ΞΑ 6063.999  

Φ.10/Δ.4 

ΞΑ 
6063.999 
Φ.20 Δ.28 

 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ  

30% 
ΞΑ 6063.999  

Φ.10/Δ.4 
 

ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ   
30% 

ΞΑ 6063.999 
Φ.20/Δ.28 

 
ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ 
ΞΑ 6063.999  

Φ.10/Δ.4 
 

ΧΩΡΣΟΣ  ΠΕ 
ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ 
ΞΑ 6063.999 
Φ.20/Δ.28 

 
ΨΕΟΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 
2022-2023-2024 

ΧΕ ΕΩΦΩ 
 
 

2022 23.314,50 
 

0,00 
 

0,00 0,00 23.314,50 0,00 23.314,50 

2023 1.143.634,13 
1.315.894,9

4 
343.089,36 394.768,78 1.486.723,49 1.710.663,72 3.197.387,21 
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2024 1.143.634,13 
1.315.894,9

4 
343.089,36 394.768,78 1.486.723,49 1.710.663,72 3.197.387,21 

ΧΩΡΣΟ
Σ 

2.310.582,76 
2.631.789,8

8 
686.178,72 789.537,56 2.996.761,48 3.421.327,44 6.418.088,9 

 
 
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των #6.418.088,9#€, ζξι εκατομμυρίων 
τετρακοςίων δζκα οκτϊ χιλιάδων ογδόντα οκτϊ ευρϊ και ενενιντα λεπτϊν, με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #4.942.372,64#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #1.475.716,26#€), 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. για τα οικονομικά ζτθ 2022, 2023 και 2024, που κα κατανεμθκεί ανά 
οικονομικό ζτοσ και ανά ωορζα, ωσ ακολοφκωσ: 

 

Για το ζτοσ 2022: 
-το ποςό των #23.314,50#€, είκοςι τριϊν χιλιάδων τριακοςίων δεκατεςςάρων ευρϊ και πενιντα λεπτϊν, κα βαρφνει 
τον Φ.10 - Δ.4 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2022, 

 
Για το ζτοσ 2023 (με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30%): 
-το ςυνολικό ποςό των #3.197.387,21#€, τριϊν εκατομμυρίων εκατόν ενενιντα επτά χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα 
επτά ευρϊ και είκοςι ενόσ λεπτϊν (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #2.459.529,07#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 
#737.858,13#€), κα βαρφνει: 
-τον Φ.10 - Δ.4 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», με το ποςό των #1.486.723,49#€, ενόσ 
εκατομμυρίου τετρακοςίων ογδόντα ζξι χιλιάδων επτακοςίων είκοςι τριϊν ευρϊ και ςαράντα εννζα λεπτϊν,  
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #1.143.634,13#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #343.089,36#€), ςτον προχπολογιςμό 
οικονομικοφ ζτουσ 2023 και, 
-τον Φ.20 - Δ.28 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», με το ποςό των #1.710.663,72#€, ενόσ 
εκατομμυρίου επτακοςίων δζκα χιλιάδων εξακοςίων εξιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν,  
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #1.315.894,94#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #394.768,78#€), ςτον προχπολογιςμό 
οικονομικοφ ζτουσ 2023, 
 
Για το ζτοσ 2024 (με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30%): 
-το ςυνολικό ποςό των #3.197.387,21#€, τριϊν εκατομμυρίων εκατόν ενενιντα επτά χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα 
επτά ευρϊ και είκοςι ενόσ λεπτϊν (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #2.459.529,07#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 
#737.858,13#€), κα βαρφνει: 
-τον Φ.10 - Δ.4 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», με το ποςό των #1.486.723,49#€, ενόσ 
εκατομμυρίου τετρακοςίων ογδόντα ζξι χιλιάδων επτακοςίων είκοςι τριϊν ευρϊ και ςαράντα εννζα λεπτϊν,  
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #1.143.634,13#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #343.089,36#€), ςτον προχπολογιςμό 
οικονομικοφ ζτουσ 2024 και, 
 
-τον Φ.20 - Δ.28 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», με το ποςό των #1.710.663,72#€, ενόσ 
εκατομμυρίου επτακοςίων δζκα χιλιάδων εξακοςίων εξιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν,  
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #1.315.894,94#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #394.768,78#€), ςτον προχπολογιςμό 
οικονομικοφ ζτουσ 2024, 

Ακινα  .…/.…/2022 Ακινα  .…/.…/2022 Ακινα  .…/.…/2022 

 
Σ ΕΛΧΘΓΘΨΘΧ 

Θ  ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΘ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, ΑΡΑΥΨΩΘΧ, 

ΩΓΛΕΛΡΘΧ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

Σ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

 

Γ. ΠΑΠΑΓΑΣΟ 

 

Π. ΑΠΥΕΟΛΩΨΘ 

 

Β. ΑΚΑΡΛΨΘΧ 
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ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ    
ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ    
ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ    
ΓΕΡΛΞΘ Δ/ΡΧΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ  
Δ/ΡΧΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

ΨΠΘΠΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, ΑΡΑΥΨΩΘΧ, 

ΩΓΛΕΛΡΘΧ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

Ψαχ. Δ/νςθ: Λιοςίων 22 
Ψαχ. Ξϊδικασ: 10438 
Ψθλζφωνο: 210 5277548 
Θλ. Ψαχυδρομείο: t.ekpaidefsis@athens.gr 
 

 

 

ΧΩΓΓΦΑΦΘ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ 
 

ΑΦΚΦΣ 1
ο
 

A. ΦΩΧΛΞΣ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

 
Θ παροφςα Συγγραωι Υποχρεϊςεων, αωορά ςτθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr, με δικαίωμα προαίρεςθσ 
ζωσ 30% (για τα ζτθ 2023-2024), για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων, προχπολογιςμϊν 
οικονομικϊν ετϊν 2022 - 2023 - 2024, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/τ.Βϋ/08-06-2019) Κ.Υ.Α. 
«Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και 
μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» όπωσ μερικϊσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/τ.Βϋ/13-12-2019) Κ.Υ.Α. 
. 
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ), 410 gr, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α., ανζρχεται ςτο ποςό των #6.418.088,9#€, ζξι εκατομμυρίων τετρακοςίων δζκα οκτϊ χιλιάδων 
ογδόντα οκτϊ ευρϊ και ενενιντα λεπτϊν, με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% για τα ζτθ 2023-2024 (προχπολογιςκείςα 
δαπάνθ #4.942.372,64#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #1.475.716,26#€), προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022 - 2023 
- 2024 και αναλυτικά: 
 
Για το ζτοσ 2022: 

-το ποςό των #23.314,50#€, είκοςι τριϊν χιλιάδων τριακοςίων δεκατεςςάρων ευρϊ και πενιντα λεπτϊν, κα βαρφνει τον 
Φ.10 - Δ.4 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2022, 

 
Για το ζτοσ 2023 (με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30%): 

-το ςυνολικό ποςό των #3.197.387,21#€, τριϊν εκατομμυρίων εκατόν ενενιντα επτά χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα επτά 
ευρϊ και είκοςι ενόσ λεπτϊν (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #2.459.529,07#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #737.858,13#€), 
κα βαρφνει: 

-τον Φ.10 - Δ.4 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», με το ποςό των #1.486.723,49#€, ενόσ εκατομμυρίου 
τετρακοςίων ογδόντα ζξι χιλιάδων επτακοςίων είκοςι τριϊν ευρϊ και ςαράντα εννζα λεπτϊν,  (προχπολογιςκείςα 
δαπάνθ #1.143.634,13#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #343.089,36#€), ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2023 και, 

-τον Φ.20 - Δ.28 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», με το ποςό των #1.710.663,72#€, ενόσ 
εκατομμυρίου επτακοςίων δζκα χιλιάδων εξακοςίων εξιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν,  (προχπολογιςκείςα 
δαπάνθ #1.315.894,94#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #394.768,78#€), ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2023, 

 

Για το ζτοσ 2024 (με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30%): 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ (ΣΤΠΟΤ ΔΒΑΠΟΡΔ), 410 gr, 

(ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΔΧ 30% ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 

2023-2024), ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΏΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ 2022-

2023-2024  
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-το ςυνολικό ποςό των #3.197.387,21#€, τριϊν εκατομμυρίων εκατόν ενενιντα επτά χιλιάδων τριακοςίων ογδόντα επτά 
ευρϊ και είκοςι ενόσ λεπτϊν (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #2.459.529,07#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #737.858,13#€), 
κα βαρφνει: 

-τον Φ.10 - Δ.4 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», με το ποςό των #1.486.723,49#€, ενόσ εκατομμυρίου 
τετρακοςίων ογδόντα ζξι χιλιάδων επτακοςίων είκοςι τριϊν ευρϊ και ςαράντα εννζα λεπτϊν,  (προχπολογιςκείςα 
δαπάνθ #1.143.634,13#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #343.089,36#€), ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2024 και, 

-τον Φ.20 - Δ.28 Ξ.Α. 6063.999 «Οοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», με το ποςό των #1.710.663,72#€, ενόσ 
εκατομμυρίου επτακοςίων δζκα χιλιάδων εξακοςίων εξιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα δφο λεπτϊν,  (προχπολογιςκείςα 
δαπάνθ #1.315.894,94#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% #394.768,78#€), ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2024, 

 

Β. ΕΛΔΛΞΣ ΚΕΧΠΛΞΣ ΞΑΛ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 

  Διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει 

  Ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν 

  Άρκρο 4 παρ. 1 τθσ από 12.12.2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Φ.Ε.Κ. 240 τεφχοσ Αϋ) θ οποία κυρϊκθκε με το 
άρκρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεφχοσ Αϋ) «Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν - χορθγθτϊν, για προμικειεσ α. 
τροωίμων, … για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικϊν τουσ Ρροςϊπων, πραγματοποιείται εωεξισ 
από τουσ οικείουσ Διμουσ …», ςφμωωνα με το οποίο γίνεται πλζον Ενιαία διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν εν λόγω 
προμικεια από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου Ακθναίων για όλουσ τουσ ωορείσ του 

  Διατάξεισ του Ρ. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08.06.2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει 

  Διατάξεισ του Ρ. 3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07-06-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»  

  Διατάξεισ του Ρ. 4605/2019 (Φ.Ε.Ξ. 52/Αϋ/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροωοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυωκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ 
απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

  Διατάξεισ του Ρ. 4700/2020 (Φ.Ε.Ξ. 127/Αϋ/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

  Διατάξεισ του Ρ. 4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και 
άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

  Το με αρικ. πρωτ. 095996/12-04-2021 (ΑΔΑΠ: 21SYMV008447325 2021-04-12) Συμωωνθτικό μεταξφ του Διμου Ακθναίων 
και τθσ εταιρείασ με δ.τ. ΓΕΝΙΚΘ ΕΞ.ΥΡ.Ρ. ΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προςταςίασ και 
πρόλθψθσ για τθν υγεία και αςωάλεια των εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων 

  Αρικμ. πρωτ. 123028/12-05-2021 εγκφκλιοσ, τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και  Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων 

  To από 14-07-2021 μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραωίασ του Επιςτθμονικά Υπεφκυνου  Τεχνικϊν Αςωαλείασ τθσ 
εταιρείασ ΓΕΝΙΚΘ ΕΞ.ΥΡ.Ρ. ΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. με απόψεισ ωσ προσ το είδοσ και τον τφπο χοριγθςθσ γάλακτοσ ςτουσ 
εργαηόμενουσ του Διμου Ακθναίων για διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

  Αρικμ. 378/30-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΦΩ6Π-ΣΣΗ) Απόωαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων που αωορά 
ζγκριςθ για τθν προμικεια γάλακτοσ τφπου εβαπορζ για τα ζτθ 2022, 2023 και 2024 για τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ του 
Διμου Ακθναίων 

  Αρικμ. 431/04-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΣ7Ω6Π-2ΩΦ) Απόωαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων που αωορά 
ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 378/2021 Α.Δ.Σ. ωσ προσ τα ζτθ παροχισ, τθν προμικεια και τθ χοριγθςθ γάλακτοσ 
τφπου εβαπορζ με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου, κατά τα οριηόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

  Αρικμ. Ρρωτ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΣΨΒ-ΧΨΕ) εγκφκλιοσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με 
κζμα «Διευκρινιςεισ ωσ προσ τθν αφξθςθ των τιμϊν και τα προβλιματα ςτθν εωοδιαςτικι αλυςίδα λόγω τθσ ενεργειακισ 
κρίςθσ, τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία και των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν του COVID 19» 

  Το από 12-08-2022 μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραωίασ τθσ Ρροεξάρχουςασ Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, 
Διαχείριςθσ Υλικϊν και Εςτίαςθσ του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν) ςχετικά με τθ ματαίωςθ τθσ α/α 161752 ςυςτθμικισ 
διαδικαςίασ για τθν «ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΧΟΘΓΘΤΩΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΩΝ ΤΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ» που προκθρφχκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 143745/25-05-2022 διακιρυξθ 

  Το από 31-08-2022 μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραωίασ τθσ Ρροεξάρχουςασ Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, 
Διαχείριςθσ Υλικϊν και Εςτίαςθσ του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν) ςχετικά με ενθμζρωςθ από τθν Δ/νςθ Ρρομθκειϊν 
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και Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων για διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν «ΑΝΑΔΕΙΞΘ 
ΧΟΘΓΘΤΩΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΩΝ ΤΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ 
ΡΟΣΩΡΑ» 

  Διατάξεισ του Ρ. 4964/2022 (ΦΕΞ 162/Αϋ/02-09-2022), άρκρο 7 «ιτρα αναπροςαρμογισ των τιμϊν ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν Τροποποίθςθ άρκρου 53 του ν. 4412/2016» 

  Αρικμ. Ρρωτ. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ: 6M8O46MΨΟΦ-ΔΟΓ) εγκφκλιοσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, με 
κζμα: «Εγκφκλιοσ περί εωαρμογισ των παρ. 9 ζωσ 10α του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 περί εωαρμογισ τθσ ριτρασ 
αναπροςαρμογισ των τιμϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» 

  Το από 18-10-2022 μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραωίασ τθσ Ρροεξάρχουςασ Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, 
Διαχείριςθσ Υλικϊν και Εςτίαςθσ του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν) ςχετικά με τα ζτθ παροχισ γάλακτοσ και τθν 
δυνατότθτα δικαιϊματοσ προαίρεςθσ 

  Το από 20-10-2022 μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραωίασ του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ, Υγιεινισ και Αςωάλειασ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Διμου Ακθναίων ςχετικά 
με τα ζτθ παροχισ γάλακτοσ και τθν δυνατότθτα δικαιϊματοσ προαίρεςθσ  

  Το από 24-11-2022 μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραωίασ τθσ Ρροεξάρχουςασ Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, 
Διαχείριςθσ Υλικϊν και Εςτίαςθσ του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν) ςχετικά με τθν ςυμπλιρωςθ και αποςτολι του 
ενιαίου ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ  

  Αρικμ. 577/28-11-2022 (ΑΔΑ:6ΑΟΩ6Π-8ΦΧ) Απόωαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων που αωορά 
ζγκριςθ τροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 431/2021 Α.Δ.Σ. ωσ προσ τα ζτθ παροχισ και τθν προμικεια και χοριγθςθ γάλακτοσ 
τφπου εβαπορζ με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου, ϊςτε να κακίςταται εωικτι θ χοριγθςθ του προσ τουσ εργαηομζνουσ του 
Διμου Ακθναίων, κατά τα οριηόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, χωρίσ περαιτζρω αντικειμενικζσ δυςκολίεσ για τα ζτθ 
2022-2023-2024, με δυνατότθτα προαίρεςθσ για τα ζτθ 2023 και 2024 με ποςοςτό αφξθςθσ ζωσ 30% 

  Το από 09-12-2022 μινυμα θλεκτρονικισ αλλθλογραωίασ τθσ Ρροεξάρχουςασ Υπθρεςίασ (Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν, 
Διαχείριςθσ Υλικϊν και Εςτίαςθσ του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν) ςχετικά με το ςυντονιςμό και το χρονοδιάγραμμα 
των ενεργειϊν για τθν ζναρξθ τθσ νζασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ  

  Αρικμ. Ρρωτ. 358175/20-12-2022 ζγγραωο του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ, Υγιεινισ και Αςωάλειασ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Διμου Ακθναίων για: α) Αίτθςθ ζκδοςθσ 
Απόωαςθσ Ανατροπισ για το ζτοσ 2022 από τον Κ.Α. 6063.999 Φ.10/Δ.4, β) αίτθςθ ζκδοςθσ Αποωάςεων Ανάκλθςθσ 
Δζςμευςθσ από τον Κ.Α. 6063.999 Φ.10/Δ.4 και από τον Κ.Α. 6063.999 Φ.20/Δ.28 για τα ζτθ 2023-2024, γ) αίτθςθ ζκδοςθσ 
Απόωαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για το ζτοσ 2022 από τον Κ.Α. 6063.999 Φ.10/Δ.4, δ) αίτθςθ ζκδοςθσ Αποωάςεων 
Δζςμευςθσ από τον Κ.Α. 6063.999 Φ.10/Δ.4 και από τον Κ.Α. 6063.999 Φ.20/Δ.28 για τα ζτθ 2023 και 2024 με δυνατότθτα 
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για τα ζτθ 2023 και 2024 με ποςοςτό αφξθςθσ ζωσ 30%, ςχετικά με τθν ζναρξθ νζασ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ προμικειασ γάλακτοσ τφπου εβαπορζ και τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων 
εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων, για τα ζτθ 2022, 2023 και 2024. 

  Αρικμ. Ρρωτ. 359821/22-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΕΩ6Π-Γ12) Απόωαςθ Ανατροπισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ  

  Αρικμ. Ρρωτ. 359820/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨT93Ω6Π-00Ο) Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ είκοςι τριϊν 
χιλιάδων τριακοςίων δεκατεςςάρων ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (23.314,50€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ςτον Κ.Α. 6063.999 
Φορζα 10 Δ/νςθ 4 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ» για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ προμικειασ γάλακτοσ ςτουσ 
δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ, για τα ζτθ 2022, 2023 και 2024, για τθν ζναρξθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςυνολικι δζςμευςθ 
2.996.761,48€ (23.314,50€ ο.ε. 2022, και από 1.486.723,49€ με δικαίωμα προαίρεςθσ 30% για τα ο.ε. 2023 και 2024). 

  Αρικμ. Ρρωτ. 359818/22-12-2022 (ΑΔΑ: 613ΟΩ6Π-Υ6Η) Απόωαςθ Δζςμευςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2023-2024 για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ για προμικεια γάλακτοσ τφπου εβαπορζ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ  του Διμου 
Ακθναίων, ςυνολικοφ ποςοφ τριϊν εκατομμυρίων τετρακοςίων είκοςι μία χιλιάδων τριακοςίων είκοςι επτά ευρϊ και 
ςαράντα τεςςάρων λεπτϊν (3.421.327,44€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Συγκεκριμζνα δζςμευςθ ποςοφ 1.710.663,72€ για 
το οικονομικό ζτοσ 2023 (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 343.089,36€) και δζςμευςθ ποςοφ 
1.710.663,72€ για το οικονομικό ζτοσ 2024, (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 343.089,36€) που κα 
καταλογιςτοφν ςτον Κ.Α. 6063.999 Φορζα 20 Δ/νςθ 28 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», λόγω ζναρξθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ. 

  Αρικμ. Ρρωτ. 358175/20-12-2022 Υρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΠ: 22REQ011885256 2022-12-22) του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ, 
Ανάπτυξθσ, Υγιεινισ και Αςωάλειασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ του Διμου Ακθναίων  

  Αρικμ. Ρρωτ. 359820/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨT93Ω6Μ-00Λ) Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ είκοςι τριϊν 
χιλιάδων τριακοςίων δεκατεςςάρων ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (23.314,50€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ςτον Κ.Α. 6063.999 
Φορζα 10 Δ/νςθ 4 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ» για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ προμικειασ γάλακτοσ ςτουσ 
δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ, για τα ζτθ 2022, 2023 και 2024, για τθν ζναρξθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ςυνολικι δζςμευςθ 
2.996.761,48€ (23.314,50€ ο.ε. 2022, και από 1.486.723,49€ με δικαίωμα προαίρεςθσ 30% για τα ο.ε. 2023 και 2024) και 
εγκεκριμζνο αίτθμα με ΑΔΑΠ: 22REQ011885885 2022-12-22 

  Αρικμ. Ρρωτ. 359818/22-12-2022 (ΑΔΑ: 613ΛΩ6Μ-Ρ6Η) Απόωαςθ Δζςμευςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2023-2024 για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ για προμικεια γάλακτοσ τφπου εβαπορζ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ  του Διμου 
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Ακθναίων, ςυνολικοφ ποςοφ τριϊν εκατομμυρίων τετρακοςίων είκοςι μία χιλιάδων τριακοςίων είκοςι επτά ευρϊ και 
ςαράντα τεςςάρων λεπτϊν (3.421.327,44€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Συγκεκριμζνα δζςμευςθ ποςοφ 1.710.663,72€ για 
το οικονομικό ζτοσ 2023 (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 343.089,36€) και δζςμευςθ ποςοφ 
1.710.663,72€ για το οικονομικό ζτοσ 2024, (ςυμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ 30% 343.089,36€) που κα 
καταλογιςτοφν ςτον Κ.Α. 6063.999 Φορζα 20 Δ/νςθ 28 «Λοιπζσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ», λόγω ζναρξθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ και εγκεκριμζνο αίτθμα με ΑΔΑΠ: 22REQ011885559 2022-12-22 

  Αρικμ. Ρρωτ. 360902/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΦΕΩ6Π-10) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 
 

 

                                                             
ΑΦΚΦΣ 2

ο
 

                                     
ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ  

Δεδομζνου ότι ο Διμοσ κα πραγματοποιιςει τα επόμενα χρόνια προςλιψεισ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ προκειμζνου να 
καλφψει τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςτθ Δ/νςθ Κακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ και ταυτόχρονα κα πραγματοποιθκοφν προςλιψεισ 
νοςθλευτικοφ και ιατρικοφ προςωπικοφ, οι οποίοι πρόκειται να απαςχολθκοφν ςε υγειονομικζσ υπθρεςίεσ και ςε χϊρουσ 
που ςχετίηονται με υγειονομικισ ωφςεωσ εργαςίεσ (Δθμοτικά Ιατρεία και Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ), ςυνεπϊσ κακίςτανται 
δικαιοφχοι για τθν χοριγθςθ γάλακτοσ, προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια γάλακτοσ 
(τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων. Επιπλζον με το δικαίωμα τθσ 
προαίρεςθσ, κα υπάρξει κάλυψθ από τθν ανάγκθ που κα προκφψει από μετατάξεισ κλάδων και από μετατάξεισ από άλλουσ 
ωορείσ. Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 30% αςκείται μονομερϊσ με τθν κοινοποίθςθ προσ τον 
Ανάδοχο ςχετικισ απόωαςθσ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου του Διμου Ακθναίων, ςτθν οποία αναωζρεται το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ, 
πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί θ ςχετικι εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Διμο Ακθναίων. 
Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, ο Διμοσ Ακθναίων μπορεί 
να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. 

  

ΑΦΚΦΣ 3
ο
 

ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΑΡΑΚΕΧΘΧ  

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, επί τθσ τιμισ 
του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 
 
 
                                                                              ΑΦΚΦΣ 4

ο 
 

ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ (ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΞΑΛ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 
 

Α. ΕΓΓΩΘΧΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο 2% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ Φ.Υ.Α., για το ςφνολο των ποςοτιτων του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Υροχπολογιςμοφ, μθ 
ςυνυπολογιηομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 
α) Εάν θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςωορά δε γίνεται δεκτι. 

β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςωοράσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον 
προςωζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

γ) Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του 
οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτα ζγγραωα 
τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

δ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ παραλείψει να υποβάλλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, θ προςωορά 
του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ 
προςωοράσ του προθγοφμενου εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
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Β. ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Υ.Α. και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 
(άρκρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 21 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει).  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το ςυμβατικό χρόνο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ ανακζτουςα αρχι οωείλει 
να απαιτεί από τον ανάδοχο να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ από τον ανάδοχο των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

 

 

ΑΦΚΦΣ 5
ο
 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ KAI ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ  

5.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από 
τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν υποχρεοφται να λάβουν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι προκειμζνου να υποβάλλουν προςωορά. Υποχρεοφνται όμωσ, να λάβουν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορωι εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ. 3 Ν.4412/2016).  

5.3 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ. 4 Ν.4412/2016). 

 

ΑΦΚΦΣ 6
ο
 

ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΥΣΛΣΨΛΞΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

6.1. ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ 

Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι 
ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναωορά ςτο ειδικό επάγγελμα. 

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
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ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί 
προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραωισ του ςτο οικείο επιμελθτιριο, μετά τθν 
αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

 

6.2 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΥΑΦΞΕΛΑ 

Πςον αωορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
(ζτθ 2019, 2020, 2021) κατ’ ανϊτατο όριο (ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του) ίςο ι ανϊτερο με το 50% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, χωρίσ τον Φ.Υ.Α. .  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 
χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι 
ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου (50%). 

 Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα 
προςκομίςει ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2019-2020-2021), 
ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, ςτισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ςχετικι 
εκ του νόμου υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ςτθ χϊρα του υποψθωίου.  

Στθν περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, προςκομίηει τα ζντυπα Ε3 ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ περί του φψουσ του «γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν», κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν.  

Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με τα υπό προμικεια είδθ, κατά χρονικό 
διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εωόςον υπάρχουν, ι 
τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

6.3 ΨΕΧΡΛΞΘ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑ 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 
ωορείσ απαιτείται: 

6.3.1 να διακζτουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προκφπτει από τθν 
ςυςτθματικι πραγματοποίθςθ παρόμοιων παραδόςεων ςτο πρόςωατο παρελκόν. Ειδικότερα, κα πρζπει να ζχουν 
πραγματοποιιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2020-2021), ζωσ τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ ιδίου είδουσ 
(γάλα εβαπορζ), από τισ οποίεσ να προκφπτει ελάχιςτθ ςυνολικι ποςότθτα ίςθ του 70% των ηθτοφμενων ποςοτιτων, 
κατανεμθμζνεσ ωσ εξισ: 

-Το 50% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μζχρι τρεισ (3) ςυμβάςεισ, οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν εκτελεςτεί 
εντόσ ενόσ (1) ζτουσ, ιτοι 2019 ι 2020 ι 2021. 

-Το 20% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μία (1) ςφμβαςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει εκτελεςτεί υποχρεωτικά 
εντόσ του ζτουσ 2021. 

Ρροσ άρςθ πάςθσ αμωιβολίασ διευκρινίηεται ότι ςυμμετζχων που ζχει πραγματοποιιςει παραδόςεισ ελάχιςτθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ ίςθ του 70% των ηθτοφμενων ποςοτιτων, το οποίο κα προκφπτει από μζχρι τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ εντόσ του 
ζτουσ 2021, πλθροί το ωσ άνω τικζμενο κριτιριο. 

Δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια αωορά ςε μεγάλο όγκο ποςοτιτων, για τθ διαςωάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αποτελεί κεμελίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ του 
ςυμμετζχοντα οικονομικοφ ωορζα (εν δυνάμει αναδόχου). 

Διευκρινίηεται ότι, το 50% τουλάχιςτον των ποςοτιτων του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων, κα παραδοκεί ςτο 
πρϊτο ςυμβατικό ζτοσ, ιτοι εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
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6.3.2 να διακζτουν τα κατάλλθλα μεταωορικά μζςα (οχιματα) για τθ μεταωορά του υπό προμικειασ είδουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα 
προςκομίςει: 

Για τθν περίπτωςθ 6.3.1: α) εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ 
από τθν αρμόδια αρχι και β) εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά, είτε  
βεβαίωςθ του αποδζκτθ τθσ προμικειασ. 

Για τθν περίπτωςθ 6.3.2 (Σχετ.: Οι αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Εωετείου Ακθνϊν 13/2021 ςκζψθ 7 και 679/2022 ςκζψθ 6):  

● Βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ τροφίμων και ποτϊν, ςφμωωνα με τθν 
αρικμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΡ/46890/26/7/2021 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Υγείασ & Υγιεινισ περιβάλλοντοσ του Υπουργείου 
Υγείασ και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι Νομοκεςία. 

ι 

● Βεβαίωςθ /άδεια καταλλθλότθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 11, 
παρ.6 του Ρ.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Αϋ), και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι Νομοκεςία. 

 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

ΑΦΚΦΣ 7
ο
 

ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 

Για τθν πλιρωςθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν του υπό προμικεια είδουσ και των τεχνικϊν απαιτιςεων, κατά το ςτάδιο 
υποβολισ τθσ προςωοράσ κα πρζπει να υποβλθκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ: 

 

I. Υλιρθσ Ψεχνικι Υεριγραφι, θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ για τθν 
καταλλθλότθτα του προςωερόμενου είδουσ και τθ ςυμωωνία τουσ με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ.  

ΛΛ. Οι οικονομικοί ωορείσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα 
διαςωάλιςθσ και κα πρζπει να διακζτουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά, τα οποία κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο ωορζα διαπίςτευςθσ του εξωτερικοφ, εν ιςχφ 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ (και κα παραμζνουν ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ): 

• Ριςτοποιθτικό ISO 22000 ι ιςοδφναμο - Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Αςωάλειασ Τροωίμων  

• Ριςτοποιθτικό ISO 9001 - Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμό του. 

• Ριςτοποιθτικό ISO 45001 ι ιςοδφναμό του - Συςτιματα διαχείριςθσ για τθν υγεία και τθν αςωάλεια ςτθν εργαςία.  

 

III. Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

• θ χϊρα καταγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςωερόμενο 
προϊόν, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ και  

•  θ μονάδα παραγωγισ του προϊόντοσ είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO. 

• Πταν οι προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάηουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
προςωορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςωερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. 

• Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ εγκυτίωςθσ του προϊόντοσ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί 
τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ 
αποδοχι. 

• Το προϊόν είναι κατάλλθλο για αποκικευςθ ςτθν κερμοκραςία των 25ºC μζχρι τθν αναγραωόμενθ θμερομθνία λιξθσ του. 

 

ΑΦΚΦΣ 8
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ΔΕΛΓΠΑ-ΑΡΨΛΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ 

- Οι προςωζροντεσ υποχρεοφνται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν δείγμα εισ διπλοφν (δείγμα-αντιδείγμα) το 
οποίο κα ςυνοδεφεται από ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, το οποίο κα ζχει εκδοκεί τουλάχιςτον εντόσ ζξι (6) 
μθνϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

Οι αναλφςεισ κα περιζχουν το ςφνολο των χθμικϊν και μικροβιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του γάλακτοσ που αναωζρονται 
ςτισ ϋϋΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣϋϋ, (για τθν περ. 5, 6 και 7 τθσ παραγράωου ϋϋΧΘΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ και για τθν περ. 1 
τθσ παραγράωου ϋϋΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ, όταν δεν αναφζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ, κα γίνεται δεκτι 
βεβαίωςθ - διλωςθ τθσ μονάδασ παραγωγισ). 

Σι αναλφςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν και ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ. 

Τα δείγματα κατατίκενται ςτο Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν & 
Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων (Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροωοσ, 10438, Ακινα), επί αποδείξει ιτοι δελτίο αποςτολισ, εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, μετά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ (ϊρεσ 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.).  

Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςωοράσ από το αρμόδιο όργανο, τίκενται υπόψθ του και τα ςχετικά δείγματα 
τα οποία αξιολογοφνται με μακροςκοπικό ζλεγχο που περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ. 

Το δείγμα κακϊσ και θ ανάλυςι του, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ - 
επί ποινι αποκλειςμοφ. 

- Θ αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ των δειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν γνωμοδοτικό 
όργανο κατά τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 

Είναι αποδεκτό οι οικονομικοί φορείσ να προςκομίςουν ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, μόνο για το δείγμα, 
δεδομζνου ότι το αντιδείγμα είναι το ίδιο προϊόν. 

 

ΑΦΚΦΣ 9
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ΧΦΣΡΣΧ ΛΧΧΩΣΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε 
(365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςωορϊν. Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο 
ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 
λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 του Ν.4782/2021 και ιςχφει, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο 
με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

 

ΑΦΚΦΣ 10
ο
 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ – ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

10.1 ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν υπ' αρικμ. 
76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 

 
Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ, ορίηεται ςε είκοςι 
τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 
 

10.2 ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 
ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ 
τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

 

ΑΦΚΦΣ 11
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ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΠΣΡΣΠΕΦΣΩΧ ΟΩΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν.4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν 
παράγραωο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 22 του Ν.4782/2021, και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

ΑΦΚΦΣ 12
ο
 

ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ – ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 

12.1 ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 

 Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του εκάςτοτε παραςτατικοφ, μετά από 
κάκε παραλαβι του είδουσ, αωοφ ζχει υπογραωεί από τθν αρμόδια Επιτροπι το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ και 
αωοφ αωαιρεκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του Ν. 
4782/2021 και ιςχφει, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 105 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει, περί παραλαβισ ειδϊν 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του είδουσ ςτθν αποκικθ του ωορζα 

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι 

δ) Ριςτοποιθτικά ωορολογικισ ενθμερότθτασ και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

12.2 ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (όπωσ ιςχφουν κάκε ωορά), ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 
ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από το 
Διμο Ακθναίων ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του Ν. 4412/2016. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Ν.4912/2022 και ιςχφει). 

γ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ. Κατά τθν υπογραωι τθσ Σφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον ανάδοχο το 
αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ εξόδων δθμοςίευςθσ. 

δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά 
υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% 
επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

ΑΦΚΦΣ 13
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ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ - ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΘΦΩΘΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 

 

13.1 ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 

13.1.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, με τθν 
επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 ϋϋΡρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊνϋϋ του 
Ν. 4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει), για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  

β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορωωκεί με τισ ςχετικζσ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμωωνθμζνου 
χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εωόςον δε ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε ωορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται 
ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 2 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ν. 4782/2021 και 
ιςχφει). 

13.1.2 Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ (γ), θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του. (Θ ταςςόμενθ 
προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν). Αν θ 
ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

13.1.3 Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του αποωαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του Ν. 4412/2016 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει, περί 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, 

β) καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ζχει λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα, από τρίτο οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32. Ο 
τρόποσ υπολογιςμοφ, κακϊσ και ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ καταλογιςμοφ του διαωζροντοσ ςτον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα περιγράωεται αναλυτικά ςτο αντίςτοιχο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 103 του 
Ν. 4782/2021 και ιςχφει. 

13.2 ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΘΦΩΘΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία είναι 
αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν εωαρμογι του άρκρου 74, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

ΑΦΚΦΣ 14
ο
 

ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ  
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(άρκρο 206 του Ρ. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ρ. 4782/2021 

 και ιςχφει)  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το εν λόγω είδοσ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηονται ςτο 
άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τουσ,  

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από 
γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον ςυμωωνεί ο 
προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 

Θ απόωαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του 
Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ του είδουσ μπορεί να 
μετατίκεται.  
Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ του ςυμβατικοφ είδουσ. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου ωόρτωςθσ - παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ 
κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το ςυμβατικό είδοσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ του είδουσ και 
τθν Επιτροπισ Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτοφ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
Επιςθμαίνεται ότι: 

Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, θ χρονικι παράταςθ κα γίνει υπό τον όρο ότι δεν κα υπάρξει 
υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων και τθσ ςυμβατικισ ςυνολικισ δαπάνθσ του είδουσ (Ελ.Συν.Στϋ Κλιμ. Ρράξεισ 70/2016, 
111/2016, 83/2017, 109/2017). 
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ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΛ ΣΦΣΛ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ - ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ 

Το προσ παράδοςθ είδοσ, πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ, κα πρζπει να 
είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από κάκε νομικό ι πραγματικό (κρυωό ι ωανερό) ελάττωμα, κα πρζπει δε να είναι 
ζτοιμο και κατάλλθλο για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  
 
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Διμου Ακθναίων:  

Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να μθν είναι 
ιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  

Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (7:00π.μ. - 15:00μ.μ.), μετά από ειδοποίθςθ, με e-mail και τθλεωωνικι επικοινωνία 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου Ακθναίων και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν παραγγελία εντόσ 
των χϊρων που κα του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε ποςότθτεσ. 

Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 48 ι 24 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
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Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον δϊδεκα (12) 
μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 

Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: «ΤΟ ΡΑΟΝ ΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ».  

 

● ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ αδυνατεί να προμθκεφςει το εν λόγω είδοσ, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναωζρει εγγράωωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ παράδοςθσ - παραλαβισ του είδουσ τθσ προμικειασ που κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
Διμου Ακθναίων ι ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, θ προκεςμία παράδοςθσ κα παρατακεί για τόςο χρόνο όςο κα διαρκζςει το 
από υπαιτιότθτα του Διμου Ακθναίων ι θ από ανωτζρω βία εμπόδιο με Απόωαςθ του αρμοδίου οργάνου του Διμου 
Ακθναίων. 

Ο προμθκευτισ γι’ αυτιν τθν κακυςτζρθςθ, δεν κα δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ από τον Διμο Ακθναίων, 
άλλωσ ρθτϊσ παραιτείται από τϊρα κάκε δικαιϊματοσ ι αξιϊςεϊσ του.   

Λόγοι ανωτζρασ βίασ κεωροφνται λοιμόσ, ςειςμόσ, απεργία, απαγόρευςθ τθσ κυκλοωορίασ του ςυγκεκριμζνου είδουσ από 
κεςμοκετθμζνα όργανα κ.λ.π. 
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ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

Τα μζςα μεταωοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ για τθν μεταωορά του είδουσ όπωσ κακορίηονται ςτο 
παράρτθμα ΙΙ Κεω. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και ςφμωωνα με τισ αναωορζσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Οδθγοφσ Ορκισ Υγιεινισ 
Ρρακτικισ του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζςει τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταωορικά μζςα και το απαιτοφμενο 
εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν ωορτοεκωόρτωςθ και μεταωορά εντόσ των χϊρων που κα υποδείξει θ Υπθρεςία. Τα 
ανωτζρω βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι και με δαπάνθ του ιδίου.  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ ςωςτι μεταωορά και παράδοςθ του είδουσ, 
μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και γενικά με κάκε απαιτθτι δαπάνθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ. 

Ευκφνεται δε προςωπικϊσ αυτόσ μονάχα (προμθκευτισ) αποκλειόμενθσ ρθτϊσ και απολφτωσ κάκε ευκφνθσ του Διμου 
Ακθναίων για τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα ι βλάβεσ που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ 
ωφςεωσ προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία και υποχρεοφται να καταβάλει κάκε κετικι και 
αποκετικι ηθμία που τυχόν ικελε προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

 

ΑΦΚΦΣ 17
ο
 

ΟΣΛΥΣΛ ΣΦΣΛ 

1.  Ο προμθκευτισ ρθτά ςυνομολογεί με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ότι παραιτείται από κάκε ςχετικό δικαίωμα ι αξίωςθ 
αποηθμιϊςεϊσ του ζναντι του Διμου Ακθναίων, ςε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για μακρό χρονικό διάςτθμα που 
κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του Διμου Ακθναίων, ι ςε ανωτζρα βία. 

2.  Ο Διμοσ Ακθναίων δεν είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκευτεί ολόκλθρθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ενϊ ςε ενδεχόμενο 
λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τθν εξάντλθςθ τθσ ποςότθτασ, αυτι (θ ςφμβαςθ) λφεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχοσ δεν 
ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει από τον Διμο Ακθναίων τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ για αποηθμίωςι του.   

3.  Επίςθσ (ο Διμοσ Ακθναίων) δεν δεςμεφεται ςε καμία περίπτωςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτο ςφνολό τθσ και 
διατθρεί το δικαίωμα για λόγουσ απρόβλεπτουσ ι εκτάκτων αναγκϊν, να παραγγείλει τα είδθ και τισ ποςότθτεσ που κεωρεί 
αναγκαίεσ, προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ του. Αποδεχόμενοσ τοφτο ρθτά ο προμθκευτισ παραιτείται ρθτά του 
δικαιϊματοσ διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από όποιο λόγο και αν προζρχεται. 

 

ΑΦΚΦΣ 18
ο
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ΞΩΦΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ΕΞΥΦΣΚΕΧΠΘ ΥΑΦΑΔΣΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ 

Αν το είδοσ ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ν. 
4782/221 και ιςχφει, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα 
είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ-παράδοςθ ι αντικατάςταςθ του είδουσ, με 
απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ 
που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και 
παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

ΑΦΚΦΣ 19
ο
 

ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑ 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του είδουσ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εωόςον 
το επικυμεί, ο προμθκευτισ.  

Ο ζλεγχοσ, γενικά διακρίνεται ςε α) Μακροςκοπικό και β) Εργαςτθριακό. 

Α) Ο Μακροςκοπικόσ περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ και διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 

Β) Ο Εργαςτθριακόσ περιλαμβάνει χθμικι, μικροβιολογικι, παραςιτολογικι εξζταςθ κλπ. που διενεργοφνται ςε ειδικά 
εργαςτιρια. Θ λιψθ δειγμάτων και θ αποςτολι τουσ ςε ειδικά εργαςτιρια, για τον εργαςτθριακό ζλεγχο, διενεργείται από 
τθν επιτροπι παραλαβισ όποτε αυτι κρίνει ςκόπιμο.  

Γ) Σε περίπτωςθ που από τον Μακροςκοπικό ζλεγχο θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλλθλο για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (παραλιψεισ ςιμανςθσ, λανκαςμζνεσ ενδείξεισ κλπ.) ι επιβλαβζσ (ουςιϊδεισ μακροςκοπικζσ 
αλλοιϊςεισ, παρουςία εντόμων ι ξζνων ςωμάτων κλπ.) δφναται να μθν το επιςτρζψει ςτον προμθκευτι αλλά να καλζςει τον 
αρμόδιο Γεωπόνο, ι Κτθνίατρο ι Χθμικό τθσ Ρεριωζρειασ Αττικισ ι από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων, 
ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ, προκειμζνου να αποωανκεί ςχετικά. 

Σε περίπτωςθ που, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αδυνατεί να παρευρεκεί τότε, θ επιτροπι  μπορεί να παραλάβει το προϊόν με 
επιωφλαξθ αναγράωοντασ τον λόγο, προκειμζνου να εξεταςκεί τθν επόμενθ μζρα.     

Δ) H δειγματολθψία για τθν διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου γίνεται ι από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ ι καλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου. 

Ε) Τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων, ςτα οποία δεν αναωζρεται θ καταλλθλότθτα ι μθ του προϊόντοσ, κα 
αποςτζλλονται ςτισ  αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτθνιατρικι Υπθρεςία  κλπ.) για τον απαιτοφμενο χαρακτθριςμό.    

ΣΤ) Πταν διενεργείται δειγματολθψία, κατά τθν παραλαβι του προϊόντοσ, είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του προμθκευτι 
ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, ο οποίοσ κα υπογράφει το ςχετικό πρωτόκολλο. Χε περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο δειγματολθψίασ, θ Επιτροπι ςθμειϊνει 
ςτο πρωτόκολλο ότι «ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνικθκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά τθν 
δειγματολθψία. 

Η) Γενικότερα, κατά τθν διενζργεια δειγματολθψίασ, πρζπει να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται ςτα «Ρερί 
δειγματολθψίασ» άρκρα του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν (Κ.Ρ.Τ.) ι ςε περίπτωςθ μικροβιολογικοφ ι τοξικολογικοφ ελζγχου 
(δθλθτθριάςεισ κλπ.) τα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ ι Κτθνιατρικζσ Διατάξεισ. Σθμειϊνεται ότι, εάν ηθτθκεί, 
παραδίδεται και ςτον προμθκευτι όμοιο δείγμα, επίςθμα ςωραγιςμζνο, το οποίο κα καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ. 

Θ) Σε περίπτωςθ που το δείγμα χαρακτθριςκεί μθ κανονικό θ παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθν 
δειγματίηουςα Υπθρεςία. 

Θ) Ο προμθκευτισ βαρφνεται για τθ δαπάνθ ελζγχου κάκε δειγματολθψίασ ανεξαρτιτου αποτελζςματοσ. 

Ο μειοδότθσ κα πρζπει να προςκομίηει, όταν του ηθτθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ ι το αρμόδιο τμιμα του Διμου 
Ακθναίων, ωωτοαντίγραωο του Βιβλίου Αςτυκτθνιατρικοφ Ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, τισ αντίςτοιχεσ υπάρχουςεσ 
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Αςτυκτθνιατρικζσ Εκκζςεισ που το ςυνοδεφουν κακϊσ και τυχόν μεταβολζσ αυτϊν που επιςυνζβθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Οι μειοδότεσ κα πρζπει να προςκομίηουν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων του προμθκευόμενου είδουσ από 
εγκεκριμζνα εργαςτιρια ελζγχου.   

 

ΑΦΚΦΣ 20
ο
 

ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ 

20.1 Θ παραλαβι του είδουσ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει). 

20.2 Στθν περίπτωςθ τθσ μακροςκοπικισ εξζταςθσ, θ επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ 
μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. 

Πταν διενεργείται και εργαςτθριακι εξζταςθ, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά το αποτζλεςμα του ελζγχου τοφτου. Εάν, λόγω τθσ ωφςθσ του είδουσ, όλοι οι 
προβλεπόμενοι ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ και δε μεςολαβοφν εργαςτθριακοί 
ζλεγχοι για τθ ςφνταξθ του ανωτζρω πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι, χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ 
πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, θ επιτροπι μπορεί: 
α) να παραλάβει το είδοσ,  
β) να παραλάβει το είδοσ με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το είδοσ. 
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
20.3 Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ παραλάβει το είδοσ, με παρατθριςεισ αναωζρει ςτο ςχετικό 
πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ 
τθσ για το ηιτθμα αν το είδοσ είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εωόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά 
περίπτωςθ υπθρεςία του ωορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του είδουσ δεν επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία 
εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του είδουσ με ι χωρίσ ζκπτωςθ 
επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαωίου, το 
είδοσ μπορεί να απορριωκεί. 

Εάν το είδοσ απορρίπτεται από τθν επιτροπι λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό ζλεγχο, θ 
επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 

20.4 Είδθ που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςτθ δευτεροβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν 
υπθρεςία. Θ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ 
ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ 
παρ. 20.2 και 20.3 του παρόντοσ άρκρου. 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για επανεξζταςθ του είδουσ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ 
επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον προμθκευτι, εωόςον τα είδθ απορριωκοφν οριςτικά ι παραλθωκοφν με ζκπτωςθ, 
ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται  μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά 
καταλογίηονται με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι 
ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου.  

20.5 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ.  

20.6 Επίςθσ, παραπομπι, για επανεξζταςθ του είδουσ, ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να γίνεται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία ςυγκροτείται για τον ςκοπό αυτό, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 
που το είδοσ παραλιωκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπισ παραλαβισ. 

20.7 Επίςθσ, εάν ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν κατά 
τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ εξζταςθ κατ’ 
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ζωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, με τον τρόπο που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/2016. Το 
αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να 
ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ. 

 

ΑΦΚΦΣ 21
ο
 

ΑΥΣΦΦΛΨΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ - ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

21.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ του είδουσ, με απόωαςθ του 
αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

21.2 Θ επιςτροωι των ειδϊν που απορρίωκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριωκείςα και 
αωοφ αυτι παραλθωκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίωκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριωκείςα ποςότθτα, ο ωορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροωι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

21.3  Με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ  του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροωι ςτον προμθκευτι των ειδϊν που απορρίωκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίωκθκε. 

  ΑΦΚΦΣ 22
ο
 

ΑΡΑΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΨΛΠΘΧ 
 

Στθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά όροσ περί αναπροςαρμογισ τθσ 
τιμισ, υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 132 του ν.4412/16, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ. 
Για τθν αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εωαρμόηεται ο τφποσ: 
 
Ψ=Ψ προςφοράσ × (1+ΔΨΞ) 
Ππου: 

4. ΔΤΚ: ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, όπωσ ζχει ανακοινωκεί από τθν Ελλθνικι 
Στατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μινα που προθγείται του χρόνου παράδοςθσ του είδουσ, ςε ςχζςθ με τον ίδιο 
μινα του ζτουσ κατά το οποίο υποβλικθκε θ προςωορά του οικονομικοφ ωορζα, και ανακοινϊνεται ςε μθνιαία 
βάςθ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

5. Τ προςωοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςωοράσ του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ και 
6. Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 

Θ αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εωαρμόηεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοςθσ του είδουσ, ςυντρζχουν ακροιςτικά οι εξισ 
ςυνκικεσ: 
α) ζχουν παρζλκει δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν, 
β) θ ςφμβαςθ που ςυνάπτεται ζχει διάρκεια μεγαλφτερθ ων δϊδεκα (12) μθνϊν, 
γ) ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι (ΔΤΚ) είναι μικρότεροσ από μείον τρία τοισ εκατό (-3%) και μεγαλφτεροσ από τρία τοισ εκατό 
(3%), 
δ) θ ανακζτουςα αρχι διακζτει τισ απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν εωαρμογι τθσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 
Στθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι, κατά τον χρόνο παράδοςθσ του είδουσ δε διακζτει τισ αναγκαίεσ πιςτϊςεισ, 
μπορεί να εωαρμόςει αναλόγωσ τθ ριτρα αναπροςαρμογισ με αναπροςαρμογι (αφξθςθ) των τιμϊν μονάδασ και με 
παράλλθλθ μείωςθ των προσ παράδοςθ ποςοτιτων τθσ προμικειασ, ςφμωωνα με τον ακόλουκο τφπο: 
 
Υ=Υ ςφμβαςθσ × Ψ Υροςφοράσ/Ψ 
Ππου: 
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 Ρ: θ παραλαμβανόμενθ ποςότθτα, 
 Ρ ςφμβαςθσ: θ ποςότθτα που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, 
 Τ προςωοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςωοράσ του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ και 
 Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 

Στθν ανωτζρω περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει ςχετικι απόωαςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν περ. 
α τθσ παρ. 1 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
 

  ΑΦΚΦΣ 23
ο
 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα Συγγραωι Υποχρεϊςεων και για ότι δεν προβλζωκθκε, ιςχφουν οι 
εκάςτοτε ςχετικζσ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και 
Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ρ. 3463/2006 (Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08-06-2006) 
«Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», του Ρ. 3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07-06-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», του Ρ. 4555/2018 (Φ.Ε.Ξ 133/Αϋ/19-07-2018) Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι», του Ρ. 4735/2020 (Φ.Ε.Ξ. 197/Αϋ/12-10-2020) «Τροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, νζο 
πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ικαγζνειασ και 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Τομζα του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ρυκμίςεισ για τθν 
αναπτυξιακι προοπτικι και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», του Ρ. 
4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09-03-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ 
για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία», οι ςυναωείσ διατάξεισ εν γζνει, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που 
αναωζρονται ςτο προοίμιο τθσ παροφςθσ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Αποωάςεισ, Εγκφκλιοι 
κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ, ζςτω και αν δεν αναωζρεται ρθτά παραπάνω. 

 

 

Ακινα  .…/.…/2022 Ακινα  .…/.…/2022 Ακινα  .…/.…/2022 

 

Σ ΕΛΧΘΓΘΨΘΧ 

Θ  ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΘ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ, ΑΡΑΥΨΩΘΧ, ΩΓΛΕΛΡΘΧ 

ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ 
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

Σ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ 

 

 

Γ. ΥΑΥΑΔΑΨΣΧ 

 

 

Π. ΑΠΥΕΟΛΩΨΘ 

 

 

Β. ΑΚΑΡΛΨΘΧ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 
ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 
ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ 
ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΒΦΕΦΣΞΣΠΕΛΣ  
ΑΚΘΡΩΡ 
 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ: ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ-ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 
ΨΠΘΠΑ: ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 

 
 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 
gr., ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ 
ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΣΩ Δ.Β.Α., ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΩΡ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΨΩΡ 2022-2023-2024 ΠΕ 
ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ ΕΩΧ ΞΑΛ 20% ΓΛΑ ΨΑ ΕΨΘ 
2023 ΞΑΛ 2024.                                    

                                   

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Το χορθγοφμενο γάλα (τφπου Εβαπορζ) 410 gr. να είναι ςυμπυκνωμζνο μθ ηαχαροφχο, το οποίο 

χαρακτθρίηεται το μερικά αωυδατωμζνο γάλα που περιζχει κατά βάροσ, τουλάχιςτον 7,5% λιπαρά και 25% ολικό 
ςτερεό υπόλειμμα. Άριςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρεσ απαλλαγμζνο από οποιοδιποτε βιολογικό, ωυςικό ι και 
χθμικό παράγοντα κα ζχει δε υποςτεί υψθλοφ βακμοφ αποςτείρωςθ. Το CPVS είναι 15511000-3.  
 
ΧΘΠΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 
 
1. Ρεριεκτικότθτα ςε λίποσ 7,5% του βάρουσ, τουλάχιςτον. 
2. Ολικό ςτερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτοσ 25% του βάρουσ, τουλάχιςτον. 
3. Ολικι οξφτθτα μεταξφ 6 και 8 βακμϊν SOXHLET-HNCKEL, μετά από αραίωςθ για παραςκευι προϊόντοσ που 

αντιςτοιχεί ςτο νωπό ωυςικό γάλα.  
4. pH μεταξφ 6 και 6,8 μετά από αραίωςθ για Ραραςκευι προϊόντοσ, που αντιςτοιχεί ςτο νωπό γάλα.                                                                                                                                                    

(Για τα ανϊτερο χθμικά χαρακτθρίςτθκα 1,2,3,4 κα προςκομίηεται χθμικι ανάλυςθ από αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο που κα τα αναωζρει)  

5. Να μθν περιζχει πρόςκετα πζραν αυτϊν που προβλζπονται από το άρκρο 80, παρ. 14 του Κ.Τ.Ρ. και το άρκρο 3 
του Ρ.Δ. 518/83, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν Υπουργικι Απόωαςθ 145/96. 

6. Να μθν περιζχει ίχνθ καταλοίπων ι ουςιϊν τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχισ, ςφμωωνα με 
το Κεω. ΙΙΙ, άρκρο 20 του Ρ.Δ. 259/98. 

7. Απαγορεφεται θ τεχνικι χρϊςθ με οποιοδιποτε τρόπο κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ οποιουδιποτε 
ςυντθρθτικοφ.  
(Για τα χθμικά δε χαρακτθριςτικά 5,6,7 όταν δεν αναωζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ από αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο, κα προςκομίηεται βεβαίωςθ - διλωςθ από τθν μονάδα παραγωγισ)  

 
ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 
 
1. Να ζχει κερμανκεί και αποςτειρωκεί ςε ερμθτικά κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ, των οποίων το ςφςτθμα κλειςίματοσ 

πρζπει να παραμείνει άκικτο. 
2. Να είναι δυνατόν να διατθρείται εκτόσ ψυκτικϊν καλάμων, χωρίσ να παρουςιάςει οποιαδιποτε αιςκθτι ι 

οργανολθπτικι οργάνωςθ, για το χρονικό διάςτθμα που αναγράωεται επί τθσ ςυςκευαςίασ.  
 
 

ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΑ  ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 
 
1. Να ζχει ευχάριςτθ, υπόγλυκθ γεφςθ, τθ χαρακτθριςτικι οςμι του αωυδατωμζνου γάλακτοσ και το χρϊμα του 

να είναι λευκό ι υπόλευκο.  
2. Να ζχει ελαωρϊσ κρεμϊδθ ςφςταςθ, να είναι ομοιογενζσ (χωρίσ κοκκϊδεισ ι άλλεσ αποκζςεισ) και το λίποσ του 

να μθν διαχωρίηεται ςε ιδιαίτερο ςτρϊμα μζςα ςτα κουτιά. 
3. Να είναι απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ.  
4. Να μθν παρουςιάηει πιξθ του περιεχομζνου (ολικι ι μερικι), ιηιματα ςτον πυκμζνα των ςυςκευαςιϊν, 

αποχωριςμό του λίπουσ ι ενδείξεισ ςιψθσ. 
 
ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ: 
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1. Το γάλα πρζπει να διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ μζςα ςε μεταλλικά δοχεία, βάρουσ 410 gr. γάλακτοσ, ςχιματοσ 
κυλινδρικοφ από αργίλιο ι άλλο μζταλλο, καλά επικαςςιτερωμζνο, με καςςίτερο, ο οποίοσ δεν περιζχει 
μόλυβδο ι ψευδάργυρο ι άλλα βαρζα μζταλλα ςε ποςοςτό και αναλογία όπωσ αυτά αναωζρονται ςτο Κ.Ρ.Τ. 

2. Τα κουτιά πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςκλθρότθτα, εφκολο άνοιγμα (easy open) και ανκεκτικότθτα, να 
μθν παρουςιάηουν διαρροζσ, διατριςεισ, διαβρϊςεισ, οξειδϊςεισ και γενικά ανωμαλίεσ οι οποίεσ μποροφν να 
επθρεάςουν τθν υγιεινι κατάςταςθ και ςυντιρθςθ του περιεχομζνου.  

3. Κάκε ηθμιά και αλλοίωςθ που κα παρατθρθκεί κατά τον ζλεγχο των ειδϊν και που κα οωείλεται ςε κακι 
ποιότθτα ι καταςκευι των, κα πρζπει να αποκαταςτακεί από τον προμθκευτι εντόσ τριϊν (3) θμερϊν το 
αργότερο, αωότου ειδοποιθκεί από το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν. 

4. Τα κουτιά πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ανά 48 ι 24 ςε χαρτοκιβϊτια, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε υποδείξεισ 
τθσ Υπθρεςίασ. 

 
ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΕΛΧ:  
 

Στο ςϊμα του κουτιοφ, πρζπει να αναγράωονται ςτα ελλθνικά, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα με ανεξίτθλο 
μελάνι, οι ακόλουκεσ ενδείξεισ:  
1. Θ ονομαςία του προϊόντοσ. 
2. Το ποςοςτό των ολικϊν λιπαρϊν και το ςτερεό υπόλειμμα άνευ λίπουσ (Σ.Υ.Α.Λ.) του γάλακτοσ. 
3. Οδθγίεσ για τον τρόπο αραίωςθσ κακϊσ κι ζνδειξθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά, του κατϋ αυτόν τον τρόπο 

αραιωκζντοσ γάλακτοσ.  
4. Οδθγίεσ διατιρθςθσ και ςυντιρθςθσ. 
5. Θ θμερομθνία (μινασ και ζτοσ) τθσ ςυςκευαςίασ του ι Κωδικόσ αρικμόσ τουσ.  
6. Το κακαρό βάροσ ςε γραμμάρια. 
7. Το όνομα, ι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ι πωλθτι. 
8. Το είδοσ τθσ κερμικισ κατεργαςίασ ςτθν οποία ζχει υποβλθκεί το νωπό γάλα κακϊσ και τθν θμερομθνία 

παραγωγισ ι επεξεργαςίασ ι τον αρικμό παρτίδασ αυτοφ. 
9. Θ θμερομθνία παραγωγισ και θ θμερομθνία ανάλωςθσ. 
10. Κωδικόσ Καταλλθλότθτασ: ωοειδζσ ςιμα που πιςτοποιεί τθν τιρθςθ των κειμζνων διατάξεων για τθν αςωάλεια 

των τροωίμων και των λοιπϊν όρων και προχποκζςεων για τθ λειτουργία των επιχειριςεων Διακίνθςθσ, 
Αποκικευςθσ και Εμπορίασ Τροωίμων (ςιμα καταλλθλότθτασ). 

11. Διακρεπτικι Επιςιμανςθ: πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λιπαρά ιχνοςτοιχεία, βιταμίνεσ.  
12. Να τθροφνται όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1169/2011. 

 
Δεν πρζπει να είναι τζτοιασ ωφςθσ που να οδθγοφν ςε πλάνθ τον καταναλωτι, ιδιαίτερα όςον αωορά τα 

χαρακτθριςτικά του γάλακτοσ και ιδίων τθ ωφςθ, τθν ταυτότθτα, τισ ιδιότθτεσ, τθ ςφνκεςθ, τθν ποςότθτα, τθ 
διατθρθςιμότθτα, τον τόπο παραγωγισ ι προζλευςθσ και τον τρόπο παραςκευισ ι λιψθσ. 
 
Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: 
 
«ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΥΦΣΝΣΡ ΔΛΑΨΛΚΕΨΑΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΠΣΡΣΡ ΧΨΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ  ΞΑΛ 
ΨΩΡ Ρ.Υ.Δ.Δ. ΑΩΨΣΩ».  

 

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 
 

ΚΥΙΑΚΘ ΧΙΣΤΟΦΟΙΔΟΥ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΔΕΘΣ 

 
 

ΚΥΣΤΑΛΛΙΑ ΛΑΦΑΑ 
 
                                                   

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΦΙΜΩΝ 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΒΑΛΟΣ 

 

ΧΘΣΤΟΣ ΜΡΑΜΡΑΕΣΟΣ 
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ΧΘΠΕΛΑ ΔΛΑΡΣΠΘΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr. ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΩΡ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΨΩΡ 2022-2023-2024 

 

  

ΤΜΘΜΑ ΕΣΤΙΑΣΘΣ  

όδου 181 & Σερινου, Σεπόλια , 10443 

 ΤΜΘΜΑ ΕΣΤΙΑΣΘΣ  

Σεβαςτουπόλεωσ 135,Αμπελόκθποι , 11526  

 

ΤΜΘΜΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ 

Σάμου 95, Στ. Λαρίςθσ, 10440 

  

ΤΜΘΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ  

Λακωνίασ 9, Γθροκομείο, 115 24 

 1Δ.Κ. ΡΕΙΑΙΩΣ  

Ρειραιϊσ 51, Ρλ.Κουμουνδοφρου, 105 53  

  

1Δ.Κ. ΜΑΥΟΜΙΧΑΛΘ  

Μαυρομιχάλθ 63, Νεάπολθ, 106 80  

  

1 Δ.Κ. ΦΑΒΙΕΟΥ  

Φαβιζρου 17 Α, Ρλ. Βάκθ, 104 38  

  

1Δ.Κ. ΝΟΤΑΑ & ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ  

Νοταρά 34 & Δελθγιάννθ, Εξάρχεια, 106 83  

  

1Δ.Κ. ΛΥΣΙΟΥ  

Λυςίου 3, Ρλάκα, 105 56  

  

1Δ.Κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ  

Θεμιςτοκλζουσ 71, Εξάρχεια, 106 83  

  

1Δ.Κ. ΤΣΑΜΘ ΚΑΑΤΑΣΟΥ  

Τςάμθ Καρατάςου 64, Κουκάκι, 11741  

  

2ΔΚ ΝΙΚΟΣΘΕΝΟΥΣ  

Νικοςκζνουσ 40, Ραγκράτι, 116 35  

  

2Δ.Κ. ΡΥΘΕΟΥ  

Ρυκζου & Αγκφλθσ 30, Κυνοςάργουσ, 11743  

  

2ΔΚ. ΡΩΤΑΓΟΑ  

Ρρωταγόρα 1 & Αράτου, Ραγκράτι-Στάδιο, 116 35  

  

2ΔΚ. ΛΑΓΟΥΜΙΤΗΘ  

Λαγουμιτηι 55 & Θυμοχάρουσ 8, Νζοσ Κόςμοσ, 117 45  

  

2Δ.Κ. ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ  

Βίνκελμαν 4, Άγ. Αρτζμιοσ Γοφβασ - Ραγκράτι, 116 32  





 

112 

  

2 Δ.Κ. ΑΝΑΞΑΧΟΥ  

Αναξάρχου 6, Αγ.Αρτζμιοσ Γοφβασ - Ραγκράτι, 116 31  

  

2Δ.Κ. ΚΙΝΑΓΟΟΥ Βϋ  

Κριναγόρου 11, Νζοσ Κόςμοσ, 117 45  

  

2Δ.Κ. ΚΙΝΑΓΟΟΥ Αϋ  

Κριναγόρου 9, Νζοσ Κόςμοσ, 11745  

  

2ΔΚ. ΚΙΝΑΓΟΟΥ Γϋ  

Κριναγόρου 13, Νζοσ Κόςμοσ , 11745  

  

2 Δ.Κ. ΡΑΓΚΑΤΙΟΥ  

Εργοτίμου 22& Ιοωϊντοσ 3, Ραγκράτι 11634  

  

3Δ.Κ. ΣΡΥΟΥ ΡΑΤΣΘ  

Σπφρου Ράτςθ 56, Βοτανικόσ, 118 55  

  

3Δ.Κ. ΑΘΘΝΟΔΩΟΥ  

Ακθνοδϊρου 61, Κ.Ρετράλωνα, 118 53  

  

3Δ.Κ. ΚΥΚΛΩΡΩΝ  

Κυκλϊπων 9, Α.Ρετράλωνα, 118 52  

  

3 Δ.Κ. ΡΕΣΕΩΣ  

Ρερςζωσ 2 & Συμμαχιδϊν, Κ.Ρετράλωνα, 118 54  

  

3Δ.Κ. ΑΛΟΡΘΣ  

Αλόπθσ 40, Κάτω Ρετράλωνα, 118 53  

  

3ΔΚ ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ 

Θερμοπυλϊν & Λεωνίδου Κεραμεικόσ, 104 35 

 4Δ.Κ. ΡΑΛΑΜΘΔΙΟΥ  

Μοναςτθρίου & Ραλαμθδίου, Ακ.Ρλάτωνοσ,  

  

4Δ.Κ. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΘ  

Μανουςογιάννθ 3, Θυμαράκια, 104 45  

  

4 Δ.Κ. ΛΕΝΟΜΑΝ  

Λεάνδρου & Ιωιγενείασ 54, Κολοκυνκοφ, 104 43  

  

4Δ.Κ. ΤΙΜΑΙΟΥ  

Τιμαίου 2 & Ραλαμθδίου, Ακ.Ρλάτωνοσ,  
 
 

4Δ.Κ. ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ Αϋ  

Ευαλκίδου 55, Λόωοσ Σκουηζ, 104 44  
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4 Δ.Κ. Α’ ΣΕΡΟΛΙΩΝ  

Σιϊκου 13 & Αυλϊνοσ, Σεπόλια, 104 43  

  

4Δ.Κ. ΕΡΙΔΑΥΟΥ Αϋ  

Επιδαφρου 21, Κολωνόσ, 104 44  

  

4Δ.Κ. ΕΡΙΔΑΥΟΥ Βϋ  

Επιδαφρου 69, Κολωνόσ, 104 44  

  

4Δ.Κ. ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ Βϋ  

Ευαλκίδου 53, Λόωοσ Σκουηζ, 104 44  

  

4Δ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Ιωαννίνων 81, Λόωοσ Σκουηζ, 104 44  

  

4Δ.Κ. ΜΙΧΑΘΛ ΚΟΑΚΑ  

Μιχαιλ Κόρακα 11, Αχαρνϊν-Θυμαράκια, 104 45 

  

4Δ.Κ. ΡΥΛΑ  

Ρφρλα 21, Κάτω Ρατιςια, 111 45  

  

4ΔΚ. ΓΕΑΚΘ  

Γεράκθ 28, Κάτω Ρατιςια 104 45  

  

5 Δ.Κ. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ  

Μαλακάςθ 7, Κάτω Ρατιςια, Αγ.Ελευκζριοσ, 111 43 

  

5Δ.Κ. ΑΞΙΟΥΛΟΡΕΩΣ  

Αξιουπόλεωσ 33, ιηοφπολθ, 111 42  

  

5 Δ.Κ. ΕΜΙΡΡΟΥ  

Ερμίππου 11, Ρρομπονάσ, 111 43  

  

5Δ.Κ. ΔΘΜΘΤΙΟΥ ΑΛΛΘ  

Δθμθτρίου άλλθ 8, Κάτω Ρατιςια, 111 44  

  

5Δ.Κ. ΘΑΚΛΕΙΟΥ  

Θρακλείου 58 & Αγ.Λαφρασ, Άνω Ρατιςια, 111 41 

  

5Δ.Κ. ΟΣΤΑΝ & ΡΟΛΥΛΑ  

οςτάν 28 & Ρολυλά 1, Άνω Ρατιςια, 111 41  

  

5Δ.Κ. ΝΕΪΓΥ  

Νεϊγφ 62, Άνω Ρατιςια, 111 43  

  

5Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΑΣ  

Αγίασ Λαφρασ & οςτάν 32, Άνω Ρατιςια -Κυπριάδου, 111 41  

  

5Δ.Κ. ΑΜΑΣΙΟΥ Βϋ  

Αμαςίου 21, ιηοφπολθ-Ρρομπονάσ, 111 43  
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5Δ.Κ. ΑΜΑΣΙΟΥ Αϋ  

Αμαςίου 19, ιηοφπολθ-Ρρομπονάσ, 111 43  

  

6 Δ.Κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  

Δομοκοφ 2 & Ραιωνίου, Στακμόσ Λαρίςθσ, 104 40  

  

6Δ.Κ. ΞΕΝΑΓΟΑ  

Ξεναγόρα 6, Λεβίδι - Αχαρνϊν, 112 52  

  

6Δ.Κ. ΡΥΘΙΑΣ  

Ρυκίασ 8, Κυψζλθ, 113 64  

  

6Δ.Κ. ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ  

Λ.Ιωνίασ 86, Άγ.Νικόλαοσ-Αχαρνϊν, 104 46  

  

6Δ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

Κυκλάδων 30, Κυψζλθ, 113 61  

  

6Δ.Κ. ΘΑΥΜΑΝΤΟΣ  

Θαφμαντοσ 10, Κυψζλθ, 113 64  

  

6Δ.Κ. ΚΙΣΣΘΣ Αϋ  

Κρίςςθσ 54, Άνω Κυψζλθ, 113 64  

  

6Δ.Κ. ΛΕΣΒΟΥ  

Λζςβου 19, Κυψζλθ-Ανιάτων, 112 56  

  

6Δ.Κ. ΚΙΣΣΘΣ Βϋ  

Κρίςςθσ 15, Άνω Κυψζλθ, 113 64  

  

 6Δ.Κ. ΝΕΟΧΩΙΟΥ 

Νεοχωρίου 5, Κυψζλθ, 112 56 

  

7Δ.Κ. ΚΟΤΥΑΙΟΥ  

Κοτυαίου 1, Αμπελόκθποι, 115 21  

  

7Δ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΡΟΛΕΩΣ  

Σεβαςτουπόλεωσ 135, Ερ. Σταυρόσ, 115 26  

  

7Δ.Κ. ΑΛΑΣΤΩΟΣ  

Σολιϊτθ - Αλάςτωροσ & Κουτςικάρθ 49, 115 22  

  

7Δ.Κ. ΛΑΜΨΑ Αϋ  

Λάμψα & Φλϊρου, Γθροκομείο, 115 24  
  
 

7 Δ.Κ. ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ  

Σεβαςτουπόλεωσ 135, Ερ. Σταυρόσ, 115 26  
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7Δ.Κ. ΛΑΜΨΑ Βϋ  

Λάμψα & Φλϊρου, Γθροκομείο, 115 24  

  

7Δ.Κ. ΝΟΝΤΑΟΥ  

Νορντάου 2, Γκφηθ, 114 74  

  

7Δ.Κ. ΚΘΦΙΣΙΑΣ Αϋ  

Λεωω. Κθωιςίασ 128,  

  

7Δ.Κ. ΛΥΚΑΙΟΥ  

Λυκαίου 67-73, Γκφηθ, 114 76  

  

7Δ.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  

Μεςογείων 96, Αμπελόκθποι-Ερυκρόσ, 11527  

  

7Δ.Κ. ΚΘΦΙΣΙΑΣ Βϋ  

Λεωω. Κθωιςίασ 128, Ελλθνορϊςων, 11526  

  

7Δ.Κ. ΜΙΚΟ ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ  

Σεβαςτουπόλεωσ 135,Αμπελόκθποι , 11526  
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ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 
ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 
ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΩΡ 
ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΒΦΕΦΣΞΣΠΕΛΣ  
ΑΚΘΡΩΡ 
 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ: ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ-ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 
ΨΠΘΠΑ: ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr., 
ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ 
ΨΣΩ Δ.Β.Α., ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ 
ΕΨΩΡ 2022-2023-2024 ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
ΕΩΧ ΞΑΛ 20% ΓΛΑ ΨΑ ΕΨΘ 2023 ΞΑΛ 2024.                                    
                                   

                                                  

ΕΛΔΛΞΘ ΧΩΓΓΦΑΦΘ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ 

 

Θ παροφςα ειδικι ςυγγραωι, αωορά τθν προμικεια ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ) 410 gr., για 
τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α., προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024, ςφμωωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Βϋ/08.06.2019) Κ.Υ.Α. ”Ραροχι μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε 
υπαλλιλουσ των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ” όπωσ 
μερικϊσ τροποποιικθκε με τθν υπϋ αρικμ. 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/Βϋ/13.12.2019) Κ.Υ.Α. ”Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ 
ιατρικισ” Κ.Υ.Α. των υπουργϊν Εςωτερικϊν – Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςωάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – 
Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει. 

Το τμιμα Ρροςωπικοφ, μεριμνά για κζματα υγιεινισ και αςωάλειασ του εργαςιακοφ χϊρου και είναι 
υποχρεωμζνο να χορθγεί άμεςα ςε όλουσ τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ τα είδθ ατομικισ προςταςίασ και κατά 
επζκταςθ το γάλα ςφμωωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία (λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μεταβολζσ ςτισ 
ειδικότθτεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων) και τισ υποδείξεισ του τεχνικοφ αςωαλείασ. 

Θ προμικεια ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ) 410 gr., αωορά τουσ τακτικοφσ και ζκτακτουσ 
δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του Δ.Β.Α. και ο ακριβισ αρικμόσ τουσ διαμορωϊνεται με βάςθ τον αρικμό των 
υπθρετοφντων ανά χρονικό διάςτθμα (πρόςλθψθ νζων υπαλλιλων, ενδεχόμενεσ αναγκαίεσ μεταβολζσ κακθκόντων 
ιδθ υπθρετοφντων κ.λ.π.). 

Το υπό προμικεια γάλα το οποίο κα πρζπει να είναι γάλα ςυμπυκνωμζνο μθ ηαχαροφχο, χαρακτθρίηεται το 
μερικά αωυδατωμζνο γάλα που περιζχει κατά βάροσ, τουλάχιςτον 7,5% λιπαρά και 25% ολικό ςτερεό υπόλειμμα. 
Άριςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρεσ απαλλαγμζνο από οποιοδιποτε βιολογικό, ωυςικό ι και χθμικό παράγοντα 
κα ζχει δε υποςτεί υψθλοφ βακμοφ αποςτείρωςθ. Το CPVS είναι 15511000-3.    

Δεδομζνου ότι κάκε χρόνο το Δ.Β.Α. ςυμμετζχει ςτθν πρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τον ετιςιο 
προγραμματιςμό προςλιψεων τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα, προκειμζνου να 
καλυωκοφν κζςεισ εργαςίασ που απαιτείται θ χοριγθςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ και κατϋ επζκταςθ τθν 
χοριγθςθ γάλακτοσ, προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 20%, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου 
εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α. Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ ζωσ και 20% αςκείται μονομερϊσ με τθν κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςχετικισ απόωαςθσ του 
αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου του Δ.Β.Α., ςτθν οποία αναωζρεται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ ποςότθτα, 
θ προκεςμία άςκθςθσ και το αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ 
του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι 
ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν. 

Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Δ.Β.Α. 
μπορεί να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κυρϊςεισ.  

Για κάκε υπάλλθλο προβλζπεται 1lt ι 1000ml ζτοιμου γάλακτοσ θμερθςίωσ το οποίο αντιςτοιχεί ςε 1 κουτί 
και 0,295 του κουτιοφ, κακαροφ βάρουσ 410 gr. ςυμπυκνωμζνου, θμερθςίωσ, υπολογιηόμενο ωσ εξισ: 

Θ ςυνικθσ διάλυςθ για γάλα (τφπου Εβαπορζ) 410 gr., για να προκφψει ζτοιμο γάλα είναι 1:1 (ζνα μζροσ 
ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ με ζνα μζροσ νεροφ). Το ζνα κουτί 410 gr. ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ είναι 386ml και 
αραιϊνοντάσ το με νερό 386ml, μασ δίνει 772ml ζτοιμο γάλα. 

Θ ηθτοφμενθ ποςότθτα γάλακτοσ τφπου εβαπορζ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου 
Ακθνϊν  ανά ζτοσ είναι:  
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ΕΨΣΧ 2022: 

14 εργάςιμεσ θμζρεσ/μινα/ζτοσ 

1,295 κουτιά/θμζρα/άτομο * 14 θμζρεσ/ζτοσ = 18,13 κουτιά/ζτοσ/άτομο 

18,13 κουτιά/ζτοσ/άτομο * 645 δικαιοφχοι= 11693 κουτιά/ζτοσ  

Εκτιμϊμενθ Κακαρι Αξία Κουτιοφ: 1,30€ το κουτί των 410gr. 

Άρα 11693 κουτιά * 1,30€= 15.200,90€/ζτοσ χωρίσ 13% Φ.Ρ.Α.  

& 15.200,90€ * 13% Φ.Ρ.Α.= 17.177,02€ με 13% Φ.Ρ.Α. 

 

ΕΨΣΧ 2023: 

23 εργάςιμεσ θμζρεσ/μινα * 10 μινεσ/ζτοσ = 230 εργάςιμεσ θμζρεσ/ζτοσ 

1,295 κουτιά/θμζρα/άτομο * 230 θμζρεσ/ζτοσ = 297,85 κουτιά/ζτοσ/άτομο 

297,85 κουτιά/ζτοσ/άτομο * 1070 δικαιοφχοι= 318700 κουτιά/ζτοσ  

Εκτιμϊμενθ Κακαρι Αξία Κουτιοφ: 1,30€ το κουτί των 410gr. 

Άρα 318700 κουτιά * 1,30€= 414.310,00€/ζτοσ χωρίσ 13% Φ.Ρ.Α.  

& 414.310,00€ * 13% Φ.Ρ.Α.= 468.170,30€ με 13% Φ.Ρ.Α. 

 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ ΕΩΧ ΞΑΛ 20% ΕΨΣΩΧ 2023: 

23 εργάςιμεσ θμζρεσ/μινα * 10 μινεσ/ζτοσ = 230 εργάςιμεσ θμζρεσ/ζτοσ 

1,295 κουτιά/θμζρα/άτομο * 230 θμζρεσ/ζτοσ = 297,85 κουτιά/ζτοσ/άτομο 

297,85 κουτιά/ζτοσ/άτομο * 214 δικαιοφχοι= 63740 κουτιά/ζτοσ  

Εκτιμϊμενθ Κακαρι Αξία Κουτιοφ: 1,30€ το κουτί των 410gr. 

Άρα 63740 κουτιά * 1,30€= 82.862,00€/ζτοσ χωρίσ 13% Φ.Ρ.Α.  

& 82.862,00€ * 13% Φ.Ρ.Α.= 93.634,06€ με 13% Φ.Ρ.Α. 

 

ΕΨΣΧ 2024: 

23 εργάςιμεσ θμζρεσ/μινα * 8 μινεσ/ζτοσ = 184 εργάςιμεσ θμζρεσ/ζτοσ 

1,295 κουτιά/θμζρα/άτομο * 184 θμζρεσ/ζτοσ = 238,28 κουτιά/ζτοσ/άτομο 

238,28 κουτιά/ζτοσ/άτομο * 1070 δικαιοφχοι= 254960 κουτιά/ζτοσ  

Εκτιμϊμενθ Κακαρι Αξία Κουτιοφ: 1,30€ το κουτί των 410gr. 

Άρα 254960 κουτιά * 1,30€= 331.448,00€/ζτοσ χωρίσ 13% Φ.Ρ.Α.  

& 331.448,00€ * 13% Φ.Ρ.Α.= 374.536,24€ με 13% Φ.Ρ.Α. 

 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ ΕΩΧ ΞΑΛ 20% ΕΨΣΩΧ 2024: 

23 εργάςιμεσ θμζρεσ/μινα * 8 μινεσ/ζτοσ = 184 εργάςιμεσ θμζρεσ/ζτοσ 

1,295 κουτιά/θμζρα/άτομο * 184 θμζρεσ/ζτοσ = 238,28 κουτιά/ζτοσ/άτομο 

238,28 κουτιά/ζτοσ/άτομο * 214 δικαιοφχοι= 50991 κουτιά/ζτοσ  

Εκτιμϊμενθ Κακαρι Αξία Κουτιοφ: 1,30€ το κουτί των 410gr. 

Άρα 50991 κουτιά * 1,30€= 66.288,30€/ζτοσ χωρίσ 13% Φ.Ρ.Α.  

& 66.288,30€ * 13% Φ.Ρ.Α.= 74.905,78€ με 13% Φ.Ρ.Α. 
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Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ) 410 gr. 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμφριου είκοςι οχτϊ 
χιλιάδων τετρακοςίων είκοςι τριϊν ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν #1.028.423,40€# με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 
20%, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #859.883,56#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #168.539,84#€) και κα 
καταλογιςτεί ςτουσ παρακάτω Κ.Α. προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024 ωσ εξισ: 

1. ςτο ποςό των δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν εβδομιντα επτά ευρϊ και δφο λεπτϊν #17.177,02€# 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 και κα βαρφνει 
αναλυτικά:  

α) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» με το ποςό των τεςςάρων 
χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα ευρϊ και τριάντα τεςςάρων λεπτϊν #4.580,34€# ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2022, 

 β) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» με το ποςό των 
δϊδεκα χιλιάδων πεντακοςίων ενενιντα ζξι ευρϊ και εξιντα οχτϊ λεπτϊν #12.596,68€# ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

2. ςτο ποςό των πεντακοςίων εξιντα ενόσ χιλιάδων οχτακοςίων τεςςάρων ευρϊ και τριάντα ζξι λεπτϊν 
#561.804,36€# με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #468.170,30#€, δικαίωμα 
προαίρεςθσ ζωσ και 20% #93.634,06#€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2023 και κα βαρφνει αναλυτικά:  

α) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» με το ποςό των διακοςίων 
είκοςι χιλιάδων πεντακοςίων είκοςι ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν #220.520,40€# με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2023 (προχπολογιςκείςα δαπάνθ 
#183.767,49€#, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #36.752,91€#), 

 β) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» με το ποςό των 
τριακοςίων ςαράντα ενόσ χιλιάδων διακοςίων ογδόντα τριϊν ευρϊ και ενενιντα ζξι λεπτϊν #341.283,96€# με 
δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2023 
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #284.402,81€#, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%  #56.881,15€#). 

3. ςτο ποςό των τετρακοςίων ςαράντα εννζα χιλιάδων τετρακοςίων ςαράντα δφο ευρϊ και δφο λεπτϊν 
#449.442,02€# με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #374.536,24#€, δικαίωμα 
προαίρεςθσ ζωσ και 20% #74.905,78#€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2024 και κα βαρφνει αναλυτικά:  

α) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» με το ποςό των εκατόν 
εβδομιντα ζξι χιλιάδων τετρακοςίων δεκαζξι ευρϊ και εξιντα δφο λεπτϊν #176.416,62€# με δικαίωμα προαίρεςθσ 
ζωσ και 20% ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2024 (προχπολογιςκείςα 
δαπάνθ #147.014,58€#, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #29.402,04€#) , 

 β) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» με το ποςό των 
διακοςίων εβδομιντα τριϊν χιλιάδων είκοςι πζντε ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν #273.025,40€# με δικαίωμα 
προαίρεςθσ ζωσ και 20% ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2024 
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #227.521,66€#, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #45.503,74€#). 

 

ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘΧ 

 

Οι οικονομικοί ωορείσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα διαςωάλιςθσ και κα πρζπει να διακζτουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά, τα οποία κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί 
από διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο ωορζα διαπίςτευςθσ του 
εξωτερικοφ, εν ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ (και κα παραμζνουν ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ): 

• Ριςτοποιθτικό ISO 22000 ι ιςοδφναμο - Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Αςωάλειασ Τροωίμων  

• Ριςτοποιθτικό ISO 9001 - Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμό του. 

• Ριςτοποιθτικό ISO 45001 ι ιςοδφναμό του - Συςτιματα διαχείριςθσ για τθν υγεία και τθν αςωάλεια ςτθν εργαςία. 
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Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

• θ χϊρα καταγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςωερόμενο 
προϊόν, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ και  

•  θ μονάδα παραγωγισ του προϊόντοσ είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO. 

• Πταν οι προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάηουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
προςωορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςωερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. 

 Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ εγκυτίωςθσ του προϊόντοσ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωποσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντι 
τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ 
αποδοχι. 
• το προϊόν είναι κατάλλθλο για αποκικευςθ ςτθν κερμοκραςία των 25

ο
C μζχρι τθν αναγραωόμενθ θμερομθνία λιξθσ του. 

 

ΠΕΨΑΦΣΦΛΞΑ ΠΕΧΑ 

Τα μζςα μεταωοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ για τθν μεταωορά του είδουσ όπωσ κακορίηονται 
ςτο παράρτθμα ΙΙ Κεω. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και ςφμωωνα με τισ αναωορζσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Οδθγοφσ Ορκισ 
Υγιεινισ Ρρακτικισ του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζςει τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταωορικά μζςα και το 
απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν ωορτοεκωόρτωςθ και μεταωορά εντόσ των χϊρων που κα υποδείξει 
θ Υπθρεςία, βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι και με δαπάνθ του ιδίου.  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ ςωςτι μεταωορά και παράδοςθ 
του είδουσ, μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και γενικά με κάκε απαιτθτι δαπάνθ για τθν πλιρθ και 
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

Ευκφνεται δε προςωπικϊσ αυτόσ μονάχα (προμθκευτισ) αποκλειομζνθσ ρθτϊσ και απολφτωσ κάκε ευκφνθσ 
του Δ.Β.Α. για τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα ι βλάβεσ που μπορεί να ςυμβοφν ςτο 
πάςθσ ωφςεωσ προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία και υποχρεοφται να καταβάλει κάκε 
κετικι και αποκετικι ηθμία που τυχόν ικελε προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

 

ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ αδυνατεί να προμθκεφςει το γάλα των δικαιοφχων εργαηομζνων, 
υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, 
να αναωζρει εγγράωωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα 
οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]).  

Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ ορίηεται ςε 
είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 

 

ΨΦΣΥΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ- ΨΣΥΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ 

Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α.:  

Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να 
μθν είναι ιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  

Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (7:00π.μ. - 14:00μ.μ.), μετά από ειδοποίθςθ, με e-mail και τθλεωωνικι 
επικοινωνία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Δ.Β.Α. και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν 
παραγγελία εντόσ των χϊρων που κα του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε ποςότθτεσ. 

Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 48 ι 24 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ 
εκάςτοτε υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
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Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον 
δϊδεκα (12) μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 

Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: «ΤΟ ΡΑΟΝ ΡΟΪΟΝ 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ».  

Θ παράδοςθ του γάλακτοσ κα γίνεται από τον ανάδοχο προμθκευτι ςε εβδομιντα δφο (72) ςθμεία διανομισ 
τα οποία κα υποδείξει θ υπθρεςία (επιςυνάπτεται πίνακασ ςθμείων παράδοςθσ). 

Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει ι να μειϊςει τα ςθμεία παράδοςθσ από τον προμθκευτι ςτθν 
περίπτωςθ που είναι αναγκαίο. 

ΔΕΛΓΠΑ - ΑΡΨΛΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ 

- Οι προςωζροντεσ υποχρεοφνται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν δείγμα εισ διπλοφν (δείγμα - 
αντιδείγμα) το οποίο κα ςυνοδεφεται από ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, το οποίο κα ζχει εκδοκεί 
τουλάχιςτον εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςωοράσ. 

Οι αναλφςεισ κα περιζχουν το ςφνολο των χθμικϊν και μικροβιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του γάλακτοσ που 
αναωζρονται ςτισ ϋϋΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣϋϋ, (Για τθν περ. 5, 6 και 7 τθσ παραγράωου ϋϋΧΘΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ 
και για τθν περ. 1 τθσ παραγράωου ϋϋΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ, όταν δεν αναφζρονται ςτθν χθμικι 
ανάλυςθ, κα γίνεται δεκτι βεβαίωςθ - διλωςθ τθσ μονάδασ παραγωγισ).  

Σι αναλφςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν και ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ.  

Τα δείγματα κατατίκενται ςτο Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων (Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροωοσ, 10438, Ακινα), επί αποδείξει ιτοι 
δελτίο αποςτολισ, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ προςωοράσ (ϊρεσ 8:00 
π.μ. - 15:00 μ.μ.).  

Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςωοράσ από το αρμόδιο όργανο, τίκενται υπόψθ του και τα 
ςχετικά δείγματα τα οποία αξιολογοφνται με μακροςκοπικό ζλεγχο που περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ 
οωκαλμοφ. 

Το δείγμα κακϊσ και θ ανάλυςι του, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ 
τθσ Υπθρεςίασ - επί ποινι αποκλειςμοφ. 

- Θ αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ των δειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν 
γνωμοδοτικό όργανο κατά τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 

Είναι αποδεκτό οι οικονομικοί φορείσ να προςκομίςουν ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, μόνο για 
το δείγμα, δεδομζνου ότι το αντιδείγμα είναι το ίδιο προϊόν.  

 

ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 

Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του  εκάςτοτε 
παραςτατικοφ, μετά από κάκε παραλαβι του είδουσ αωοφ ζχει υπογραωεί από τθν αρμόδια Επιτροπι το 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ και αωοφ αωαιρεκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΨΩΡ ΩΟΛΞΩΡ (ΑΦΚΦΣ 206 ΨΣΩ Ρ. 4412/2016, ΣΥΩΧ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΚΘΞΕ ΠΕ ΨΣ ΑΦΚΦΣ 104 
ΨΣΩ Ρ. 4782/2021 ΞΑΛ ΛΧΧΩΕΛ):  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το εν λόγω είδοσ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του είδουσ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ 
προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ 
διάρκεια τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά 
από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον 
ςυμωωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
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γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται 
ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Θ απόωαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 
αιτιματοσ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι 
κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 
προμικειασ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ  
του είδουσ μπορεί να μετατίκεται.  

Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ του ςυμβατικοφ είδουσ. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ 
του ςυμβατικοφ χρόνου ωόρτωςθσ - παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το ςυμβατικό είδοσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
του είδουσ και τθν Επιτροπισ Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον 
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτοφ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθσ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

Επιςθμαίνεται ότι: 

Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, θ χρονικι παράταςθ κα γίνει υπό τον όρο ότι 
δεν κα υπάρξει υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων και τθσ ςυμβατικισ ςυνολικισ δαπάνθσ του είδουσ (Ελ.Συν.Στϋ 
Κλιμ. Ρράξεισ 70/2016, 111/2016, 83/2017, 109/2017). 

                                         

                                          

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

 

ΚΥΙΑΚΘ ΧΙΣΤΟΦΟΙΔΟΥ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΔΕΘΣ 

 

 

ΚΥΣΤΑΛΛΙΑ ΛΑΦΑΑ 

 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΒΦΕΦΣΞΣΠΕΛΣ  
             ΑΚΘΡΩΡ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ 
 
Ψμιμα Ωπθρεςιϊν Λατρικισ &Δθμ. Ωγείασ 
Ρλθροωορίεσ : Χ. Μπαρμπαρζςοσ 
Τεχνολόγοσ Τροωίμων 
 210 51 02 479  

 
 

 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΩΓΓΦΑΦΘ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ 
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Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του είδουσ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εωόςον 
το επικυμεί, ο προμθκευτισ.  
Ο ζλεγχοσ, γενικά διακρίνεται ςε α) Μακροςκοπικό και β) Εργαςτθριακό. 
Α) Ο  Μακροςκοπικόσ περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ και διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Β) Ο Εργαςτθριακόσ περιλαμβάνει χθμικι, μικροβιολογικι, παραςιτολογικι εξζταςθ κλπ που διενεργοφνται ςε ειδικά 
εργαςτιρια. Θ λιψθ δειγμάτων και θ αποςτολι τουσ ςε ειδικά εργαςτιρια, για τον εργαςτθριακό ζλεγχο, διενεργείται από 
τθν επιτροπι παραλαβισ όποτε αυτι κρίνει ςκόπιμο.  
Γ)  Σε περίπτωςθ που από τον Μακροςκοπικό ζλεγχο θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλλθλο για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (παραλιψεισ ςιμανςθσ, λανκαςμζνεσ ενδείξεισ κ.λ.π.) ι επιβλαβζσ (ουςιϊδεισ μακροςκοπικζσ 
αλλοιϊςεισ, παρουςία εντόμων ι ξζνων ςωμάτων κ.τ.λ.)δφναται να μθν το επιςτρζψει ςτον προμθκευτι αλλά να καλζςει 
τον αρμόδιο Γεωπόνο, ι Κτθνίατρο ι Χθμικό τθσ Ρεριωζρειασ Αττικισ ι από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροωίμων, ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ, προκειμζνου να αποωανκεί ςχετικά. 
 
Σε περίπτωςθ που, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αδυνατεί να παρευρεκεί τότε, θ επιτροπι  μπορεί να παραλάβει το προϊόν με 
επιωφλαξθ αναγράωοντασ τον λόγο, προκειμζνου να εξεταςκεί τθν επόμενθ μζρα.     
Δ) H δειγματολθψία για τθν διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου γίνεται ι από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ ι καλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου. 
Ε) Τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων, ςτα οποία δεν αναωζρεται θ καταλλθλότθτα ι μθ του προϊόντοσ, κα 
αποςτζλλονται ςτισ  αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτθνιατρικι Υπθρεςία  κ.λ.π.) για τον απαιτοφμενο χαρακτθριςμό.    
ΣΤ) Πταν διενεργείται δειγματολθψία, κατά τθν παραλαβι του προϊόντοσ, είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του προμθκευτι 
ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, ο οποίοσ κα υπογράφει το ςχετικό πρωτόκολλο. Χε περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο δειγματολθψίασ, θ Επιτροπι ςθμειϊνει 
ςτο πρωτόκολλο ότι «ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνικθκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά τθν 
δειγματολθψία. 
Η) Γενικότερα, κατά τθν διενζργεια δειγματολθψίασ, πρζπει να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται ςτα «Ρερί 
δειγματολθψίασ» άρκρα του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν (Κ.Ρ.Τ.) ι ςε περίπτωςθ μικροβιολογικοφ ι τοξικολογικοφ ελζγχου 
(δθλθτθριάςεισ κ.λ.π.) τα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ ι Κτθνιατρικζσ Διατάξεισ. Σθμειϊνεται ότι, εάν ηθτθκεί, 
παραδίδεται και ςτον προμθκευτι όμοιο δείγμα, επίςθμα ςωραγιςμζνο, το οποίο κα καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ.   
Θ) Σε περίπτωςθ που το δείγμα χαρακτθριςκεί μθ κανονικό θ παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθν 
δειγματίηουςα Υπθρεςία. 
Θ) Ο προμθκευτισ βαρφνεται για τθ δαπάνθ ελζγχου κάκε δειγματολθψίασ ανεξαρτιτου αποτελζςματοσ. 
Ομειοδότθσ  κα πρζπει  να προςκομίηει, όταν του ηθτθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ ι το αρμόδιο τμιμα του Δ.Β.Α., 
ωωτοαντίγραωο του Βιβλίου Αςτυκτθνιατρικοφ Ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, τισ αντίςτοιχεσ υπάρχουςεσ Αςτυκτθνιατρικζσ 
Εκκζςεισ που το ςυνοδεφουν κακϊσ και τυχόν μεταβολζσ αυτϊν που επιςυνζβθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.   
Oι μειοδότεσ κα πρζπει να προςκομίηουν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων του προμθκευόμενου είδουσ από 
εγκεκριμζνα εργαςτιρια ελζγχου. 

 

 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ   ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ                                          
ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ                                                                
ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ                                                 
ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΒΦΕΦΣΞΣΠΕΛΣ ΑΚΘΡΩΡ                                                                        
Δ/ΧΡΘ: ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ-ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ                           
ΨΠΘΠΑ: ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ  

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 
410gr., ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ 
ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΣΩ Δ.Β.Α., 
ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΨΩΡ 
2022-2023-2024 ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
ΕΩΧ ΞΑΛ 20% ΓΛΑ ΨΑ ΕΨΘ 2023 ΞΑΛ 2024.                                    

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ 
Ο παρϊν ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ αωορά: 

1. ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410gr. ΓΛΑ ΨΣ  ΕΨΣΧ 2022 
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2. ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410gr. ΓΛΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 2023 

 
 
 

3. ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410gr. ΓΛΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 2023 ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΕΩΧ ΞΑΛ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 20% 

Α/Α 
 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘ

Χ 

 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

2022 
 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ 
ΕΩΦΩ 

Φ.Υ.Α. 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.ΥΑ. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΠΣΡΛΠΣΩΧ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.001) 

ΤΕΜ. 
 

3118 
 

1,30 4.053,40 526,94 4.580,34 

2 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΛΔ. ΔΛΞΑΛΣΩ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.006) 

ΤΕΜ. 8575 1,30 11.147,50 1.449,18 12.596,68 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 15.200,90 1.976,12 17.177,02 

Α/Α 
 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘ

Χ 

 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

2023 
 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ 
ΕΩΦΩ 

Φ.Υ.Α. 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.ΥΑ. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΠΣΡΛΠΣΩΧ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.001) 

ΤΕΜ. 125097 1,30 162.626,10 21.141,39 183.767,49 

2 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΛΔ. ΔΛΞΑΛΣΩ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.006) 

ΤΕΜ. 193603 1,30 251.683,90 32.718,91 284.402,81 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 414.310,00 53.860,30 468.170,30 

Α/Α 
 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘ

Χ 

 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

2023 
 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ 
ΕΩΦΩ 

Φ.Υ.Α. 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.ΥΑ. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΠΣΡΛΠΣΩΧ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.001) 

ΤΕΜ. 25019 1,30 32.524,70 4.228,21 36.752,91 

2 
ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 

ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 

ΤΕΜ. 38721 1,30 50.337,30 6.543,85 56.881,15 
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4. ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410gr. ΓΛΑ ΨΣ  ΕΨΣΧ 2024 

 
 
 
 

5. ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410gr. ΓΛΑ ΨΣ  ΕΨΣΧ 2024 ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ ΕΩΧ ΞΑΛ 20% 

 
 

Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ) 410 gr. 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμφριου είκοςι οχτϊ 
χιλιάδων τετρακοςίων είκοςι τριϊν ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν #1.028.423,40€# με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 
20%, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #859.883,56#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #168.539,84#€) και κα 
καταλογιςτεί ςτουσ παρακάτω Κ.Α. προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024 ωσ εξισ: 

ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 
ΛΔ. ΔΛΞΑΛΣΩ 

ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.006) 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 82.862,00 10.772,06 93.634,06 

Α/Α 
 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘ

Χ 

 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

2024 
 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ 
ΕΩΦΩ 

Φ.Υ.Α. 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.ΥΑ. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΠΣΡΛΠΣΩΧ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.001) 

ΤΕΜ. 100078 1,30 130.101,40 16.913,18 147.014,58 

2 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΛΔ. ΔΛΞΑΛΣΩ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.006) 

ΤΕΜ. 154882 1,30 201.346,60 26.175,06 227.521,66 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 331.448,00 43.088,24 374.536,24 

Α/Α 
 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘ

Χ 

 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

2024 
 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ 
ΕΩΦΩ 

Φ.Υ.Α. 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.ΥΑ. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΠΣΡΛΠΣΩΧ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.001) 

ΤΕΜ. 20015 1,30 26.019,50 3.382,54 29.402,04 

2 

ΓΑΟΑ (ΨΩΥΣΩ 
ΕΒΑΥΣΦΕ) 410 gr . (ΠΕ 
ΕΛΔΛΞΘ ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ 
ΨΣΩ ΞΛΨΛΣΩ) ΓΛΑ ΨΣΩΧ 

ΛΔ. ΔΛΞΑΛΣΩ 
ΩΥΑΟΟΘΟΣΩΧ 
(Ξ.Α.6061.006) 

ΤΕΜ. 30976 1,30 40.268,80 5.234,94 45.503,74 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ 66.288,30 8.617,48 74.905,78 
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1. ςτο ποςό των δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν εβδομιντα επτά ευρϊ και δφο λεπτϊν #17.177,02€# 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 και κα βαρφνει 
αναλυτικά:  

α) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» με το ποςό των τεςςάρων 
χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα ευρϊ και τριάντα τεςςάρων λεπτϊν #4.580,34€# ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2022, 

 β) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» με το ποςό των 
δϊδεκα χιλιάδων πεντακοςίων ενενιντα ζξι ευρϊ και εξιντα οχτϊ λεπτϊν #12.596,68€# ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

2. ςτο ποςό των πεντακοςίων εξιντα ενόσ χιλιάδων οχτακοςίων τεςςάρων ευρϊ και τριάντα ζξι λεπτϊν 
#561.804,36€# με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #468.170,30#€, δικαίωμα 
προαίρεςθσ ζωσ και 20% #93.634,06#€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2023 και κα βαρφνει αναλυτικά:  

α) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» με το ποςό των διακοςίων 
είκοςι χιλιάδων πεντακοςίων είκοςι ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν #220.520,40€# με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2023 (προχπολογιςκείςα δαπάνθ 
#183.767,49€#, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #36.752,91€#), 

 β) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» με το ποςό των 
τριακοςίων ςαράντα ενόσ χιλιάδων διακοςίων ογδόντα τριϊν ευρϊ και ενενιντα ζξι λεπτϊν #341.283,96€# με 
δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2023 
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #284.402,81€#, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%  #56.881,15€#). 

3. ςτο ποςό των τετρακοςίων ςαράντα εννζα χιλιάδων τετρακοςίων ςαράντα δφο ευρϊ και δφο λεπτϊν 
#449.442,02€# με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #374.536,24#€, δικαίωμα 
προαίρεςθσ ζωσ και 20% #74.905,78#€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2024 και κα βαρφνει αναλυτικά:  

α) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.001 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Τακτικοφσ Υπαλλιλουσ» με το ποςό των εκατόν 
εβδομιντα ζξι χιλιάδων τετρακοςίων δεκαζξι ευρϊ και εξιντα δφο λεπτϊν #176.416,62€# με δικαίωμα προαίρεςθσ 
ζωσ και 20% ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2024 (προχπολογιςκείςα 
δαπάνθ #147.014,58€#, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #29.402,04€#) , 

 β) τον Φ10 Δ10 Κ.Α. 6061.006 «Ραροχι γάλακτοσ ςτουσ Υπαλλιλουσ Ιδιωτικοφ Δικαίου» με το ποςό των 
διακοςίων εβδομιντα τριϊν χιλιάδων είκοςι πζντε ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν #273.025,40€# με δικαίωμα 
προαίρεςθσ ζωσ και 20% ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ ζτουσ 2024 
(προχπολογιςκείςα δαπάνθ #227.521,66€#, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #45.503,74€#). 

 
 

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΧΘΘΚΕ 
Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
 

 

 

ΚΥΙΑΚΘ ΧΙΣΤΟΦΟΙΔΟΥ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΔΕΘΣ 

 

 

 

ΚΥΣΤΑΛΛΙΑ ΛΑΦΑΑ 
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ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 
ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 
ΔΘΠΣΧ  ΑΚΘΡΑΛΩΡ 
ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΒΦΕΦΣΞΣΠΕΛΣ  
              ΑΚΘΡΩΡ      
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ,  
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΩΟΛΞΩΡ & ΕΧΨΛΑΧΘΧ   
ΨΠΘΠΑ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ & ΔΘΠΣΥΦΑΧΛΩΡ  
Ταχ. Δ/νςθ: όδου 181 & Σερινου   
Ταχ. Κϊδικασ: 104 43 - Σεπόλια 
Ρλθροωορίεσ: ΕΙ. ΤΟΥΡΑΚΘ 
Τθλ.: 210 5102408 
e-mail: e.troupaki@dbda.gr 
 
 
 

 
 
 

 
Ακινα, 13.12.2022 
 
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΓΑΟΑΞΨΣΧ  (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ), 410 gr.,  
(ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ ΕΩΧ ΞΑΛ 20%ΓΛΑ ΨΑ ΕΨΘ 
2023-2024), ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ 
ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΒΦΕΦΣΞΣΠΕΛΣΩ 
ΑΚΘΡΩΡ, ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΨΩΡ 
2022 - 2023 -2024. 

 
 
 

ΧΩΓΓΦΑΦΘ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ 
ΑΦΚΦΣ 1

ο
 

Α. ΦΩΧΛΞΣ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θ παροφςα Συγγραωι Υποχρεϊςεων, αωορά ςτθν προμικειαγάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr,με δικαίωμα προαίρεςθσ 
ζωσ και 20% (για τα ζτθ 2023-2024),για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου 
Ακθνϊν,προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022- 2023 - 2024. 
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ), 410 gr, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α., ανζρχεται ςτο ποςό του#1.028.423,40#€, ενόσ εκατομμφριου είκοςι οκτϊ χιλιάδων τετρακοςίων 
είκοςι τριϊν ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν,με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #859.883,56#€, 
δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #168.539,84#€), προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν 2022 - 2023 - 2024, και αναλυτικά: 

 
Για το ζτοσ 2022: 
Το ςυνολικό ποςό των #17.177,02#€, δεκαεπτά χιλιάδων εκατόν εβδομιντα επτά ευρϊ και δφο λεπτϊν, κα βαρφνει: 
- τον Φ.10 - Δ.10 Ξ.Α. 6061.001 «Υαροχι γάλακτοσ ςτουσ Ψακτικοφσ Ωπαλλιλουσ», με το ποςό των #4.580,34#€, τεςςάρων 
χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα ευρϊ και τριάντα τεςςάρων λεπτϊν, ςτονπροχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2022 και  
- τον Φ.10 - Δ.10 Ξ.Α. 6061.006 «Υαροχι γάλακτοσ ςτουσ Ωπαλλιλουσ Λδιωτικοφ Δικαίου», με το ποςό των #12.596,68#€, 
δϊδεκα χιλιάδων πεντακοςίων ενενιντα ζξι ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτϊν, ςτονπροχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2022. 
 
Για το ζτοσ 2023 (με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%): 
Το ςυνολικό ποςό των #561.804,36#€, πεντακοςίων εξιντα ενόσ χιλιάδων οκτακοςίων τεςςάρων ευρϊ και τριάντα ζξι 
λεπτϊν, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #468.170,30#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #93.634,06#€), κα βαρφνει: 
-τον Φ.10 - Δ.10 Ξ.Α. 6061.001 «Υαροχι γάλακτοσ ςτουσ Ψακτικοφσ Ωπαλλιλουσ»,με το ποςό των #220.520,40#€, 
διακοςίων είκοςι χιλιάδων πεντακοςίων είκοςι ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #183.767,49#€, 
δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #36.752,91#€), ςτονπροχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2023 και  
-τον Φ.10 - Δ.10 Ξ.Α. 6061.006 «Υαροχι γάλακτοσ ςτουσ Ωπαλλιλουσ Λδιωτικοφ Δικαίου»,με το ποςό των #341.283,96#€, 
τριακοςίων ςαράντα ενόσ χιλιάδων διακοςίων ογδόντα τριϊν ευρϊ και ενενιντα ζξι λεπτϊν,(προχπολογιςκείςα δαπάνθ 
#284.402,81#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #56.881,15#€), ςτονπροχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2023. 
 
Για το ζτοσ 2024 (με δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20%): 
Το ςυνολικό ποςό των #449.442,02#€, τετρακοςίων ςαράντα εννζα χιλιάδων τετρακοςίων ςαράντα δφο ευρϊ και δφο 
λεπτϊν, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #374.536,24#€, δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #74.905,78#€), κα βαρφνει: 
-τον Φ.10 - Δ.10 Ξ.Α. 6061.001 «Υαροχι γάλακτοσ ςτουσ Ψακτικοφσ Ωπαλλιλουσ», με το ποςό των#176.416,62#€, εκατόν 
εβδομιντα ζξι χιλιάδων τετρακοςίων δεκαζξι ευρϊ και εξιντα δφο λεπτϊν, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #147.014,58#€, 
δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #29.402,04#€), κα βαρφνει ςτονπροχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2024 και 
-τον Φ.10 - Δ.10 Ξ.Α. 6061.006 «Υαροχι γάλακτοσ ςτουσ Ωπαλλιλουσ Λδιωτικοφ Δικαίου», με το ποςό των#273.025,40#€, 
διακοςίων εβδομιντα τριϊν χιλιάδων είκοςι πζντε ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #227.521,66#€, 
δικαίωμα προαίρεςθσ ζωσ και 20% #45.503,74#€), ςτονπροχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2024. 
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Β. ΕΛΔΛΞΣ ΚΕΧΠΛΞΣ ΞΑΛ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 

1.Διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2.Ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν. 

3.Άρκρο 4 παρ. 1 τθσ από 12.12.2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Φ.Ε.Κ. 240 τεφχοσ Αϋ) θ οποία κυρϊκθκε με το 
άρκρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεφχοσ Αϋ) «Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν - χορθγθτϊν, για προμικειεσ α. 
τροωίμων, … για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικϊν τουσ Ρροςϊπων, πραγματοποιείται εωεξισ 
από τουσ οικείουσ Διμουσ …», ςφμωωνα με το οποίο γίνεται πλζον Ενιαία διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν εν λόγω 
προμικεια από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου Ακθναίων για όλουσ τουσ ωορείσ του. 

4.Διατάξεισ τουΡ. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08.06.2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

5.Διατάξεισ τουΡ. 3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07-06-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

6.Διατάξεισ του Ρ. 4605/2019 (Φ.Ε.Ξ. 52/Αϋ/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροωοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυωκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ 
απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

7.Αρικμ. πρωτ. 250575/30.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΧ6ΔΩ6Π-ΨΕ6)Απόωαςθ Δθμάρχου Ακθναίων περί οριςμοφ Ρροζδρου του Δ.Σ. 
του Δ.Β.Α., που ζλαβε ςτο Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν αρικμ. πρωτ. 12704/04.10.2021. 

8.Διατάξεισ του Ρ. 4700/2020 (Φ.Ε.Ξ. 127/Αϋ/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

9.Διατάξεισ του Ρ. 4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και 
άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

10.Αρικμ. πρωτ. 123028/12.05.2021 (θ οποία ζλαβε αρ. πρωτ. 5263/12.05.2021 Δ.Β.Α.) εγκφκλιοσ,τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρρομθκειϊν και  Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων. 

11.Αρικμ. 133/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΧΛΣΦΛΑ-ΘΚΕ)Απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με τθν οποία εγκρίκθκε θ χοριγθςθ 
γάλακτοσ τφπου εβαπορζ, με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου, ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του Δ.Β.Α. προχπολογιςμϊν 
οικονομικϊν ετϊν 2022 - 2023 - 2024. 

12.Αρικμ. 191/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΕ2ΣΦΛΑ-Ψ9Χ)Απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δ.Β.Α., που αωορά ςτθν: 
«Επικαιροποίθςθ απόωαςθσ για τθν προμικεια γάλακτοσ τφπου Εβαπορζ με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου για τισ ανάγκεσ 
των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α. για τα ζτθ 2022 (από τθν ζναρξθ τθσ νζασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ), 2023 και 
2024, με δυνατότθτα προαίρεςθσ 20% για τα ζτθ 2023 και 2024». 

13.Aρικμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΣΨΒ-ΧΨΕ) εγκφκλιο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με 
κζμα «Διευκρινιςεισ ωσ προσ τθν αφξθςθ των τιμϊν και τα προβλιματα ςτθν εωοδιαςτικι αλυςίδα λόγω τθσ ενεργειακισ 
κρίςθσ, τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία και των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν του COVID 19». 

14.Διατάξεισ του Ρ.4965/2022 (Φ.Ε.Ξ. 162/Αϋ/02.09.2022), άρκρο 7ϋϋιτρα αναπροςαρμογισ των τιμϊν ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν Τροποποίθςθ άρκρου 53 του ν. 4412/2016ϋϋ. 

15.Αρικμ. πρωτ. 95213/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6Π8Σ46ΠΨΟΦ-ΔΟΓ)εγκφκλιοσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, με 
κζμα: ϋϋΕγκφκλιοσ περί εωαρμογισ των παρ. 9 ζωσ 10α του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 περί εωαρμογισ τθσ ριτρασ 
αναπροςαρμογισ των τιμϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊνϋϋ. 

16.Μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) ςτισ 30.08.2022, τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Αποκθκϊν του Διμου 
Ακθναίων. 

17.Αρικμ. πρωτ. 18417/09.12.2022 ζγγραωο του Τμιματοσ Υπθρεςιϊν Ιατρικισ & Δθμόςιασ Υγείασ τθσ Διεφκυνςθσ Ραιδικϊν 
Στακμϊν του Δ.Β.Α., με το οποίο διαβιβάςτθκαν οι Απαιτιςεισ Τεχνικισ Ρροςωοράσ, θ Ειδικι Συγγραωι Υποχρεϊςεων και τα 
Δικαιολογθτικά Τεχνικισ & Επαγγελματικισ Ικανότθτασ. 

18.Αρικμ. πρωτ. 18483/12.12.2022 (ΑΔΑΠ: 22REQ011783003 2022-12-12) Υρωτογενζσ αίτθμα του Τμιματοσ Ρροςωπικοφ 
τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ - Ρροςωπικοφ του Δ.Β.Α. 

19.Αρικμ. πρωτ.071/18552/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9ΩΔΞΣΦΛΑ-ΟΦ)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ,  και εγκεκριμζνο 
αίτθμα με ΑΔΑΜ: 22REQ011787340 2022-12-12. 

20.Αρικμ.πρωτ.071/18583/12.12.2022 (ΑΔΑ: Φ48ΣΦΛΑ-ΘΧ1)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ. 

21.Αρικμ. πρωτ.072/18553/12.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ48ΗΣΦΛΑ-8)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ,  και εγκεκριμζνο 
αίτθμα με ΑΔΑΜ: 22REQ011787451 2022-12-12. 

22.Αρικμ.  πρωτ. 072/18584/12.12.2022 (ΑΔΑ: 9Δ0ΛΣΦΛΑ-0Δ2)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ. 

23.Αρικμ. πρωτ.Α00408/18589/12.12.2022 (ΑΔΑ: 94ΩΦΣΦΛΑ-ΧΓΟ)Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ,  και εγκεκριμζνο 
αίτθμα με ΑΔΑΜ: 22REQ011791007 2022-12-12. 
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24.Αρικμ. πρωτ.Α00409/18590/12.12.2022 (ΑΔΑ: 97ΧΑΣΦΛΑ-ΕΣ3)Απόωαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ,  και εγκεκριμζνο 
αίτθμα με ΑΔΑΜ: 22REQ011791146 2022-12-12. 
 

ΑΦΚΦΣ 2
ο 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
Δεδομζνου ότι κάκε χρόνο το Δ.Β.Α. ςυμμετζχει ςτθν πρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τον ετιςιο 
προγραμματιςμό προςλιψεων τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα, προκειμζνου να καλυωκοφν κζςεισ 
εργαςίασ που απαιτείται θ χοριγθςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ και κατϋ επζκταςθ τθν χοριγθςθ γάλακτοσ, 
προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 20%, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των 
δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α.Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 20% αςκείται μονομερϊσ με τθν 
κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςχετικισ απόωαςθσ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου του Δ.Β.Α., ςτθν οποία 
αναωζρεται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε 
κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί 
θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Δθμοτικό 
Βρεωοκομείο Ακθνϊν. 
Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το Δ.Β.Α. μπορεί να 
επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κυρϊςεισ. 
 

ΑΦΚΦΣ 3
ο 

ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΑΡΑΚΕΧΘΧ 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, επί τθσ τιμισ 
του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ.  

ΑΦΚΦΣ 4
ο
 

ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ(ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΞΑΛ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ) 

Α. ΕΓΓΩΘΧΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο 2% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ Φ.Υ.Α., για το ςφνολο των ποςοτιτων του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Υροχπολογιςμοφ,μθ 
ςυνυπολογιηόμενου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 

α) Εάν θ Εγγφθςθ Χυμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά δε γίνεται δεκτι. 

β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςωοράσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον 
προςωζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
γ) Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του 
οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτα ζγγραωα 
τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
δ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ παραλείψει να υποβάλλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, θ προςωορά 
του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ 
προςωοράσ του προθγοφμενου εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Β. ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Υ.Α. και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι τθσ 
ςφμβαςθσ(άρκρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 21 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει). 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το ςυμβατικό χρόνο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ ανακζτουςα αρχι οωείλει 
να απαιτεί από τον ανάδοχο να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%)επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσαπό τον ανάδοχο των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ. 
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
 

ΑΦΚΦΣ 5
ο
 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΞΑΛ ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

5.1Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από 
τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμωωνίασ, κακϊσ και  
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
5.2 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν υποχρεοφται να λάβει 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι προκειμζνου να υποβάλλει προςωορά. Υποχρεοφται όμωσ, να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορωι εωόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ.3 Ν.4412/2016).  
5.3 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ.4 Ν.4412/2016). 

ΑΦΚΦΣ 6
ο
 

ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΥΣΛΣΨΛΞΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
6.1 ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ 
Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι 
ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναωορά ςτο ειδικό επάγγελμα. 

 Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016.  

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 
Για τθν απόδειξθ τθσκαταλλθλότθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί 
προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραωισ του ςτο οικείο επιμελθτιριο, μετά τθν 
αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 
 
6.2 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΥΑΦΞΕΛΑ  
Πςον αωορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊνγια τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
(ζτθ 2019, 2020, 2021) κατ’ ανϊτατο όριο (ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του) ίςο ι ανϊτερο με το 50% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ,χωρίσ τον Φ.Υ.Α.

 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 
χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι 
ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου (50%).  

Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ,εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα 
προςκομίςει ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2019 - 2020 -2021), 
ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, ςτισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ςχετικι 
εκ του νόμου υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ςτθ χϊρα του υποψθωίου.  

Στθν περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, προςκομίηει τα ζντυπα Ε3  ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ περί του φψουσ του «γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν», κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
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Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με τα υπό προμικεια είδθ, κατά χρονικό 
διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εωόςον υπάρχουν, ι 
τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
6.3 ΨΕΧΡΛΞΘ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑ 
Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθταγια τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 
ωορείσ απαιτείται: 
6.3.1 Οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ προκφπτει από τθν ςυςτθματικι πραγματοποίθςθ παρόμοιων παραδόςεων ςτο πρόςωατο παρελκόν. Ειδικότερα, κα 
πρζπει να ζχουν πραγματοποιιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2020-2021), ζωσ τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ 
ιδίου είδουσ (γάλα εβαπορζ), από τισ οποίεσ να προκφπτει ελάχιςτθ ςυνολικι ποςότθτα ίςθ του70% των ηθτοφμενων 
ποςοτιτων, κατανεμθμζνεσ ωσ εξισ: 
- Το 50% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μζχρι τρεισ (3) ςυμβάςεισ, οι οποίεσ κα 
πρζπει να ζχουν εκτελεςτεί εντόσ ενόσ (1) ζτουσ, ιτοι 2019 ι 2020 ι 2021. 
- Το 20% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μία (1) ςφμβαςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει 
εκτελεςτεί υποχρεωτικά εντόσ του ζτουσ 2021. 
Ρροσ άρςθ πάςθσ αμωιβολίασ διευκρινίηεται ότι ςυμμετζχων που ζχει πραγματοποιιςει παραδόςεισελάχιςτθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ ίςθ του 70% των ηθτοφμενων ποςοτιτων, το οποίο κα προκφπτειαπό μζχρι τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ εντόσ του 
ζτουσ 2021, πλθροί το ωσ άνω τικζμενο κριτιριο. 
 
Δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια αωορά ςε μεγάλο όγκο ποςοτιτων, για τθ διαςωάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αποτελεί κεμελίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ του 
ςυμμετζχοντα οικονομικοφ ωορζα (εν δυνάμει αναδόχου). 
Διευκρινίηεται ότι, το 50% τουλάχιςτον των ποςοτιτων του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων,κα παραδοκεί ςτο πρϊτο 
ςυμβατικό ζτοσ, ιτοι εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
6.3.2να διακζτουν τα κατάλλθλα μεταωορικά μζςα (οχιματα) για τθ μεταωορά του υπό προμικεια είδουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα 
προςκομίςει: 
Για τθν περίπτωςθ 6.3.1,α) εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ 
από τθν αρμόδια αρχι και β) εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά, είτε  
βεβαίωςθ του αποδζκτθ τθσ προμικειασ. 
 

Για τθν περίπτωςθ 6.3.2(Σχετ.: Οι αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Εωετείου Ακθνϊν13/2021 ςκζψθ 7και 679/2022 ςκζψθ 6) 

● Βεβαίωςθ καταλλθλόλθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ τροφίμων και ποτϊν, ςφμωωνα με τθν 
αρικμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΡ/46890/26/7/2021 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Υγείασ &Υγιεινισ περιβάλλοντοσ του Υπουργείου 
Υγείασ και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι  Νομοκεςία, 
ι 
● Βεβαίωςθ /άδεια καταλλθλότθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 11, 
παρ.6 του Ρ.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Αϋ), και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι Νομοκεςία. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

ΑΦΚΦΣ 7
ο
 

ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 

Για τθν πλιρωςθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν του υπό προμικεια είδουσκαι των τεχνικϊν απαιτιςεων, κατά το ςτάδιο 
υποβολισ τθσ προςωοράσ κα πρζπει να υποβλθκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ: 

I. Υλιρθσ Ψεχνικι Υεριγραφι, θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ για τθν 
καταλλθλόλθτα του προςωερόμενουείδουσ και τθ ςυμωωνία τουσ με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ.   

ΛΛ.Οι οικονομικοί ωορείσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα 
διαςωάλιςθσ και κα πρζπει να διακζτουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά, τα οποία κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 
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διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο ωορζα διαπίςτευςθσ του εξωτερικοφ, εν ιςχφ 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ (και κα παραμζνουν ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ): 

• Ριςτοποιθτικό ISO 22000 ι ιςοδφναμο - Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Αςωάλειασ Τροωίμων  
• Ριςτοποιθτικό ISO 9001 - Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμό του. 
• Ριςτοποιθτικό ISO 45001 ι ιςοδφναμό του - Συςτιματα διαχείριςθσ για τθν υγεία και τθν αςωάλεια ςτθν εργαςία. 
 
III. Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 
• θ χϊρα καταγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςωερόμενο 
προϊόν, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ και  
•  θ μονάδα παραγωγισ του προϊόντοσ είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO. 
• Πταν οι προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάηουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
προςωορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςωερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. 
 Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ εγκυτίωςθσ του προϊόντοσ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωποσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντι 
τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ 
αποδοχι. 
• το προϊόν είναι κατάλλθλο για αποκικευςθ ςτθν κερμοκραςία των 25 

ο
C μζχρι τθν αναγραωόμενθ θμερομθνία λιξθσ του. 

ΑΦΚΦΣ 8
ο
 

ΔΕΛΓΠΑ - ΑΡΨΛΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων 
εργαηομζνων του Δ.Β.Α.  

- Οι προςωζροντεσυποχρεοφνται,επί ποινι αποκλειςμοφ,να προςκομίςουνδείγμα εισ διπλοφν (δείγμα - αντιδείγμα) το οποίο 
κα ςυνοδεφεται από ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, το οποίο κα ζχει εκδοκεί τουλάχιςτον εντόσ ζξι (6) μθνϊν από 
τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςωοράσ. 
Οι αναλφςεισ κα περιζχουν το ςφνολο των χθμικϊν και μικροβιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του γάλακτοσ που αναωζρονται 
ςτισ ϋϋΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣϋϋ, (Για τθν περ. 5, 6 και 7 τθσ παραγράωου ϋϋΧΘΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ και για τθν περ. 1 
τθσ παραγράωου ϋϋΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ, όταν δεν αναφζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ, κα γίνεται δεκτι 
βεβαίωςθ - διλωςθ τθσ μονάδασ παραγωγισ).  
Σι αναλφςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν και ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ.  
Τα δείγματα κατατίκενται ςτο Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν & 
Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων (Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροωοσ, 10438, Ακινα), επί αποδείξει ιτοι δελτίο αποςτολισ, εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ προςωοράσ (ϊρεσ 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.).  
Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςωοράσ από το αρμόδιο όργανο, τίκενται υπόψθ του και τα ςχετικά δείγματα 
τα οποία αξιολογοφνται με μακροςκοπικό ζλεγχο που περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ. 
Το δείγμα κακϊσ και θ ανάλυςι του, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ - 
επί ποινι αποκλειςμοφ. 
- Θ αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ των δειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν γνωμοδοτικό 
όργανο κατά τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
 
Είναι αποδεκτό οι οικονομικοί φορείσ να προςκομίςουν ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, μόνο για το δείγμα, 
δεδομζνου ότι το αντιδείγμα είναι το ίδιο προϊόν.  
 

ΑΦΚΦΣ 9
ο
 

ΧΦΣΡΣΧ ΛΧΧΩΣΧ  ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε 
(365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςωορϊν. Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο 
ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 
λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 του Ν.4782/2021και ιςχφει,κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με 
τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

ΑΦΚΦΣ 10
ο
 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ - ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

10.1 ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 
76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 
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Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ,ορίηεται ςε είκοςι 
τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 
10.2 ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 
ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ 
τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

 

ΑΦΚΦΣ 11
ο
 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΠΣΡΣΠΕΦΣΩΧ ΟΩΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 
α)θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν.4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν 
παράγραωο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 22 του Ν.4782/2021, και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

ΑΦΚΦΣ 12
ο
 

ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ – ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 

12.1 ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 
Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του  εκάςτοτε παραςτατικοφ, μετά από 
κάκε παραλαβι του είδουσ, αωοφ ζχει υπογραωεί από τθν αρμόδια Επιτροπι το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ και 
αωοφ αωαιρεκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του Ν. 
4782/2021 και ιςχφει,κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 

 

 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α)Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 105 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει, περί παραλαβισ ειδϊν. 
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του είδουσ ςτθν αποκικθ του ωορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι. 
δ) Ριςτοποιθτικά ωορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
12.2 ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (όπωσ ιςχφουν κάκε ωορά), ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 
ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από το 
Δ.Β.Α. ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του 
Ν. 4412/2016. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Ν. 4912/2022 και ιςχφει). 

γ)Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ. Κατά τθν υπογραωι τθσ Σφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον ανάδοχο το 
αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ εξόδων δθμοςίευςθσ. 
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δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά 
υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% 
επί του κακαροφ ποςοφ. 

ΑΦΚΦΣ 13
ο
 

ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ - ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΘΦΩΘΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 

13.1 ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 

13.1.1Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθπου ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, με τθν 
επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 ϋϋΡρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊνϋϋτου 
Ν. 4412/2016(όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει),για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  

β)εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορωωκεί με τισ ςχετικζσ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμωωνθμζνου 
χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εωόςον δε ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε ωορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται 
ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 2 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ν. 4782/2021 και 
ιςχφει). 

13.1.2 Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του Ν. 4782/2021 και ιςχφεικαι περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του. (Θ ταςςόμενθ 
προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν). Αν θ 
ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

13.1.3Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι 
αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του αποωαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α)ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του Ν. 4412/2016 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει,περί 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
 
 
β) καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ζχει λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα, από τρίτο οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32. Ο 
τρόποσ υπολογιςμοφ, κακϊσ και ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ καταλογιςμοφ του διαωζροντοσ  ςτον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα περιγράωεται αναλυτικά ςτο αντίςτοιχο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 103 του 
Ν. 4782/2021 και ιςχφει. 
 
13.2ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΘΦΩΘΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 
Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία είναι 
αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν εωαρμογι του άρκρου 74, 
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όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει,περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

 

ΑΦΚΦΣ 14
ο
 

ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ 

(άρκρο 206 του Ρ. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ρ. 4782/2021  
καιιςχφει) 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το εν λόγω είδοσ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτο 
άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του είδουσ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τουσ, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από 
γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον ςυμωωνεί ο 
προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 
Θ απόωαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του 
Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ παράταςθστου ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ  του είδουσ μπορεί να 
μετατίκεται.  
Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ του ςυμβατικοφ είδουσ. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου ωόρτωςθσ - παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
 
Εάν λιξει οςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ κατά 
τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το ςυμβατικό είδοσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ του είδουσ και 
τθν Επιτροπισ Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 
 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτοφ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθσ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 
Επιςθμαίνεται ότι: 
Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, θ χρονικι παράταςθ κα γίνει υπό τον όρο ότι δεν κα υπάρξει 
υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων και τθσ ςυμβατικισ ςυνολικισ δαπάνθσ του είδουσ (Ελ.Συν.Στϋ Κλιμ. Ρράξεισ 70/2016, 
111/2016, 83/2017, 109/2017). 

 

ΑΦΚΦΣ 15
ο
 

ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΛ ΣΦΣΛ  ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ-ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ  

Το προσ παράδοςθ είδοσ, πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνο με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ, κα πρζπει να 
είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από κάκε νομικό ι πραγματικό (κρυωό ι ωανερό) ελάττωμα, κα πρζπει δε να είναι 
ζτοιμο και κατάλλθλο για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  
 
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Δ.Β.Α.:  
Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να μθν είναι 
ιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  
Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (7:00π.μ. - 14:00μ.μ.), μετά από ειδοποίθςθ, με e-mail και τθλεωωνικι επικοινωνία 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Δ.Β.Α. και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν παραγγελία εντόσ των χϊρων 
που κα του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε ποςότθτεσ. 
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Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 48 ι 24 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον δϊδεκα (12) 
μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 
Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: «ΤΟ ΡΑΟΝ ΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ».  
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ κα γίνεται από τον ανάδοχο προμθκευτι ςε εβδομιντα δφο (72) ςθμείαδιανομισ τα οποία κα 
υποδείξει θ υπθρεςία. (Σχετικόσ πίνακασ ςθμείων παράδοςθσ, επιςυνάπτεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ του Δ.Β.Α.). 
Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει ι να μειϊςει τα ςθμεία παράδοςθσ από τον προμθκευτι ςτθν περίπτωςθ που 
είναι αναγκαίο. 
 
● ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ: 
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ αδυνατεί να προμθκεφςει το εν λόγω είδοσ, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναωζρει εγγράωωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ παράδοςθσ - παραλαβισ του είδουσ τθσ προμικειασ που κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
Δ.Β.Α. ι ςε λόγουσ  ανωτζρασ βίασ, θ προκεςμία παράδοςθσ κα παρατακεί για τόςο χρόνο όςο κα διαρκζςει το από 
υπαιτιότθτα του Δ.Β.Α. ι θ από ανωτζρω βία εμπόδιο με Απόωαςθ του Δ.Β.Α. 

 

Ο προμθκευτισ γι’ αυτιν τθν κακυςτζρθςθ, δεν κα δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ  από το Δ.Β.Α., άλλωσ ρθτϊσ 
παραιτείται από τϊρα κάκε δικαιϊματοσ ι αξιϊςεϊσ του.   
 
● Λόγοι ανωτζρασ βίασ κεωροφνται λοιμόσ, ςειςμόσ, απεργία, απαγόρευςθ τθσ κυκλοωορίασ του ςυγκεκριμζνου είδουσ από 
κεςμοκετθμζνα όργανα κ.λ.π. 
 
 

ΑΦΚΦΣ 16
ο 

ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

Τα μζςα μεταωοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ για τθν μεταωορά του είδουσ όπωσ κακορίηονται ςτο 
παράρτθμα ΙΙ Κεω. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και ςφμωωνα με τισ αναωορζσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Οδθγοφσ Ορκισ Υγιεινισ 
Ρρακτικισ του Ε.Φ.Ε.Τ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζςει τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταωορικά μζςα και το απαιτοφμενο 
εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν ωορτοεκωόρτωςθ και μεταωορά εντόσ των χϊρων που κα υποδείξει θ Υπθρεςία, 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι και με δαπάνθ του ιδίου. 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ ςωςτι μεταωορά και παράδοςθ του είδουσ, 
μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και γενικά με κάκε απαιτθτι δαπάνθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ. 
Ευκφνεται δε προςωπικϊσ αυτόσ μονάχα (προμθκευτισ) αποκλειομζνθσ ρθτϊσ και απολφτωσ κάκε ευκφνθσ του Δ.Β.Α. για 
τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα ι βλάβεσ που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ ωφςεωσ 
προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία και υποχρεοφται να καταβάλει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία 
που τυχόν ικελε προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

ΑΦΚΦΣ 17
ο 

ΟΣΛΥΣΛ ΣΦΣΛ 
1. Ο προμθκευτισ ρθτά ςυνομολογεί με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ότι παραιτείται από κάκε ςχετικό δικαίωμα ι αξίωςθ 
αποηθμιϊςεϊσ του ζναντι του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν, ςε περίπτωςθ μθ κακθμερινισ ι για μακρό χρονικό 
διάςτθμα μθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου Ακθνϊν, ι ςε 
ανωτζρα βία. 
2. Το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν, διατθρεί το δικαίωμα προμικειασ του ανωτζρω είδουσ από δωρεζσ ι και από 
αποκζματα άλλων Φορζων, χωρίσ να γεννάται αξίωςθ αποηθμίωςθσ από μζρουσ του προμθκευτι. 
3. Το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν δεν είναι υποχρεωμζνο να προμθκευτεί ολόκλθρθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ενϊ ςε 
ενδεχόμενο λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τθν εξάντλθςθ τθσ ποςότθτασ, αυτι (ςφμβαςθ) λφεται αυτοδίκαια και ο 
ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει από το Δ.Β.Α. τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ για αποηθμίωςθ του.   
4. Επίςθσ δεν δεςμεφεται ςε καμία περίπτωςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτο ςφνολό τθσ και διατθρεί το δικαίωμα 
για λόγουσ απρόβλεπτουσ ι εκτάκτων αναγκϊν, να παραγγείλει τα είδθ και τισ ποςότθτεσ που κεωρεί αναγκαίεσ, 
προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ του. Αποδεχόμενοσ τοφτο ρθτά ο προμθκευτισ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ 
διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από όποιο λόγο και αν προζρχεται. 
 
Αποδεχόμενοσ τοφτο ρθτά ο προμθκευτισ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από 
όποιο λόγο και αν προζρχεται. 
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ΑΦΚΦΣ 18
ο
 

ΞΩΦΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ΕΞΥΦΣΚΕΧΠΘ ΥΑΦΑΔΣΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ 

Αν το είδοσ ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ν. 
4782/2021 και ιςχφει, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα 
είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ του είδουσ, 
με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο 
χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ 
και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

ΑΦΚΦΣ 19
ο
 

ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑ 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του είδουσ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εωόςον 
το επικυμεί, ο προμθκευτισ.  
Ο ζλεγχοσ, γενικά διακρίνεται ςε α) Μακροςκοπικό και β) Εργαςτθριακό. 
Α) Ο  Μακροςκοπικόσ περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ και διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Β) Ο Εργαςτθριακόσ περιλαμβάνει χθμικι, μικροβιολογικι, παραςιτολογικι εξζταςθ κλπ που διενεργοφνται ςε ειδικά 
εργαςτιρια. Θ λιψθ δειγμάτων και θ αποςτολι τουσ ςε ειδικά εργαςτιρια, για τον εργαςτθριακό ζλεγχο, διενεργείται από 
τθν επιτροπι παραλαβισ όποτε αυτι κρίνει ςκόπιμο.  
Γ)  Σε περίπτωςθ που από τον Μακροςκοπικό ζλεγχο θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλλθλο για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (παραλιψεισ ςιμανςθσ, λανκαςμζνεσ ενδείξεισ κ.λ.π.) ι επιβλαβζσ (ουςιϊδεισ μακροςκοπικζσ 
αλλοιϊςεισ, παρουςία εντόμων ι ξζνων ςωμάτων κ.τ.λ.)δφναται να μθν το επιςτρζψει ςτον προμθκευτι αλλά να καλζςει 
τον αρμόδιο Γεωπόνο, ι Κτθνίατρο ι Χθμικό τθσ Ρεριωζρειασ Αττικισ ι από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροωίμων, ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ, προκειμζνου να αποωανκεί ςχετικά. 
 
Σε περίπτωςθ που, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αδυνατεί να παρευρεκεί τότε, θ επιτροπι  μπορεί να παραλάβει το προϊόν με 
επιωφλαξθ αναγράωοντασ τον λόγο, προκειμζνου να εξεταςκεί τθν επόμενθ μζρα.     
Δ) H δειγματολθψία για τθν διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου γίνεται ι από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ ι καλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου. 
Ε) Τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων, ςτα οποία δεν αναωζρεται θ καταλλθλότθτα ι μθ του προϊόντοσ, κα 
αποςτζλλονται ςτισ  αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτθνιατρικι Υπθρεςία  κ.λ.π.) για τον απαιτοφμενο χαρακτθριςμό.    
ΣΤ) Πταν διενεργείται δειγματολθψία, κατά τθν παραλαβι του προϊόντοσ, είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του προμθκευτι 
ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, ο οποίοσ κα υπογράφει το ςχετικό πρωτόκολλο. Χε περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο δειγματολθψίασ, θ Επιτροπι ςθμειϊνει 
ςτο πρωτόκολλο ότι «ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνικθκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά τθν 
δειγματολθψία. 
Η) Γενικότερα, κατά τθν διενζργεια δειγματολθψίασ, πρζπει να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται ςτα «Ρερί 
δειγματολθψίασ» άρκρα του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν (Κ.Ρ.Τ.) ι ςε περίπτωςθ μικροβιολογικοφ ι τοξικολογικοφ ελζγχου 
(δθλθτθριάςεισ κ.λ.π.) τα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ ι Κτθνιατρικζσ Διατάξεισ. Σθμειϊνεται ότι, εάν ηθτθκεί, 
παραδίδεται και ςτον προμθκευτι όμοιο δείγμα, επίςθμα ςωραγιςμζνο, το οποίο κα καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ.   
Θ) Σε περίπτωςθ που το δείγμα χαρακτθριςκεί μθ κανονικό θ παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθν 
δειγματίηουςα Υπθρεςία. 
Θ) Ο προμθκευτισ βαρφνεται για τθ δαπάνθ ελζγχου κάκε δειγματολθψίασ ανεξαρτιτου αποτελζςματοσ. 
Ομειοδότθσ  κα πρζπει  να προςκομίηει, όταν του ηθτθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ ι το αρμόδιο τμιμα του Δ.Β.Α., 
ωωτοαντίγραωο του Βιβλίου Αςτυκτθνιατρικοφ Ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, τισ αντίςτοιχεσ υπάρχουςεσ Αςτυκτθνιατρικζσ 
Εκκζςεισ που το ςυνοδεφουν κακϊσ και τυχόν μεταβολζσ αυτϊν που επιςυνζβθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.   
Oι μειοδότεσ κα πρζπει να προςκομίηουν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων του προμθκευόμενου είδουσ από 
εγκεκριμζνα εργαςτιρια ελζγχου. 
 
 
 

ΑΦΚΦΣ 20
ο
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ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ 

 

20.1 Θ παραλαβι του είδουσγίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει). 
20.2Στθν περίπτωςθ τθσ μακροςκοπικισ εξζταςθσ, θ επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ 
μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. 
Πταν διενεργείται και εργαςτθριακι εξζταςθ, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά το αποτζλεςμα του ελζγχου τοφτου. Εάν, λόγω τθσ ωφςθσ του είδουσ, όλοι οι 
προβλεπόμενοι ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ και δε μεςολαβοφν εργαςτθριακοί 
ζλεγχοι για τθ ςφνταξθ του ανωτζρω πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι, χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ 
πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, θ επιτροπι μπορεί: 
α) να παραλάβει το είδοσ,  
β) να παραλάβει το είδοσ με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το είδοσ. 
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
20.3Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ παραλάβει το είδοσ, με παρατθριςεισ αναωζρει ςτο ςχετικό 
πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ 
τθσ για το ηιτθμα αν το είδοσ είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εωόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά 
περίπτωςθ υπθρεςία του ωορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του είδουσ δεν επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία 
εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του είδουσ με ι χωρίσ ζκπτωςθ 
επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαωίου, το 
είδοσ μπορεί να απορριωκεί. 
Εάν το είδοσ απορρίπτεται από τθν επιτροπι λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό ζλεγχο, θ 
επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 
20.4 Είδθ που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςτθ δευτεροβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν 
υπθρεςία. Θ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ 
ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ 
παρ. 20.2 και 20.3του παρόντοσ άρκρου. 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για επανεξζταςθ του είδουσ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ 
επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον προμθκευτι, εωόςον τα είδθ απορριωκοφν οριςτικά ι παραλθωκοφν με ζκπτωςθ, 
ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται  μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά 
καταλογίηονται με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι 
ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου. 

20.6 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ.  

20.7 Επίςθσ,παραπομπι, γιαεπανεξζταςθ του είδουσ, ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να γίνεται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία ςυγκροτείται για τον ςκοπό αυτό, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 
που το είδοσ παραλιωκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπισ παραλαβισ.  

20.8Επίςθσ, εάν ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν κατά τθν 
παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ εξζταςθ 
κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων,με τον τρόπο που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/2016. Το 
αποτζλεςμα  τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να 
ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ. 
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ΑΦΚΦΣ 21
ο
 

ΑΥΣΦΦΛΨΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ– ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

21.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ του είδουσ, με απόωαςθ του 
αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
21.2 Θ επιςτροωι των ειδϊν που απορρίωκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριωκείςα και 
αωοφ αυτι παραλθωκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίωκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριωκείςα ποςότθτα, ο ωορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροωι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
21.3  Με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ  του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροωι ςτον προμθκευτι των ειδϊν που απορρίωκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίωκθκε. 

ΑΦΚΦΣ 22
ο 

ΑΡΑΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΨΛΠΘΧ 
Στθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά όροσ περί αναπροςαρμογισ τθσ 
τιμισ, υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 132 του ν.4412/16, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ. 
Για τθν αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εωαρμόηεται ο τφποσ: 
Τ=Τ προςωοράσ Χ (1+ΔΤΚ) 
Ππου: 
· ΔΤΚ: ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, όπωσ ζχει ανακοινωκεί από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μινα που προθγείται του χρόνου παράδοςθσ του είδουσ, ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του ζτουσ κατά το 
οποίο υποβλικθκε θ προςωορά του οικονομικοφ ωορζα, και ανακοινϊνεται ςε μθνιαία βάςθ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων 
· Τ προςωοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςωοράσ του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ και 
· Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 
Θ αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εωαρμόηεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοςθσ του είδουσ, ςυντρζχουν ακροιςτικά οι εξισ 
ςυνκικεσ: 
α) ζχουν παρζλκει δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν, 
β) θ ςφμβαςθ που ςυνάπτεται ζχει διάρκεια μεγαλφτερθ ων δϊδεκα (12) μθνϊν, 
γ) ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι (ΔΤΚ) είναι μικρότεροσ από μείον τρία τοισ εκατό (-3%) και μεγαλφτεροσ από τρία τοισ εκατό 
(3%), 
δ) θ ανακζτουςα αρχι διακζτει τισ απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν εωαρμογι τθσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 
Στθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι, κατά τον χρόνο παράδοςθσ του είδουσ δε διακζτει τισ αναγκαίεσ πιςτϊςεισ, 
μπορεί να εωαρμόςει αναλόγωσ τθ ριτρα αναπροςαρμογισ με αναπροςαρμογι (αφξθςθ) των τιμϊν μονάδασ και με 
παράλλθλθ μείωςθ των προσ παράδοςθ ποςοτιτων τθσ προμικειασ, ςφμωωνα με τον ακόλουκο τφπο: 
𝛱 = 𝛱𝜎φ𝜇𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍 × Τ Ρροςωοράσ/Τ 
Ππου: 
· Ρ: θ παραλαμβανόμενθ ποςότθτα, 
· Ρ ςφμβαςθσ: θ ποςότθτα που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, 
· Τ προςωοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςωοράσ του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ και 
· Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 

Στθν ανωτζρω περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει ςχετικι απόωαςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν περ. 
α τθσ παρ. 1 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
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ΑΦΚΦΣ 23

ο
 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα Συγγραωι Υποχρεϊςεων και για ότι δεν προβλζωκθκε, ιςχφουν οι 
εκάςτοτε ςχετικζσ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08.08.2016) «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και 
Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ρ.3463/2006(Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08.06.2006) 
«Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», του Ρ.3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07.06.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», του Ρ. 4555/2018 (Φ.Ε.Ξ 133/Αϋ/19.07.2018) Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι», του Ρ. 4735/2020 (Φ.Ε.Ξ. 197/Αϋ/12.10.2020) «Τροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, νζο 
πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ικαγζνειασ και 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Τομζα του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ρυκμίςεισ για τθν 
αναπτυξιακι προοπτικι και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», του Ρ. 
4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09.03.2021)«Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ 
για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία», οι ςυναωείσ διατάξεισ εν γζνει, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που 
αναωζρονται ςτο προοίμιο τθσ παροφςθσ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Αποωάςεισ, Εγκφκλιοι 
κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ, ζςτω και αν δεν αναωζρεται ρθτά παραπάνω. 
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ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 
 
Για τθν πλιρωςθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν του υπό προμικεια είδουσ και των τεχνικϊν απαιτιςεων, κατά το ςτάδιο 
υποβολισ τθσ προςωοράσ κα πρζπει να υποβλθκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ: 
I. Υλιρθσ Ψεχνικι Υεριγραφι, θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ για τθν 
καταλλθλόλθτα του προςωερόμενου είδουσ και τθ ςυμωωνία τουσ με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ.   
ΛΛ.Οι οικονομικοί ωορείσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα 
διαςωάλιςθσ και κα πρζπει να διακζτουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά, τα οποία κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο ωορζα διαπίςτευςθσ του εξωτερικοφ, εν ιςχφ 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ (και κα παραμζνουν ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ): 
• Ριςτοποιθτικό ISO 22000 ι ιςοδφναμο - Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Αςωάλειασ Τροωίμων  
• Ριςτοποιθτικό ISO 9001 - Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμό του. 
 
III. Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 
• θ χϊρα καταγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςωερόμενο 
προϊόν, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ και  
•  θ μονάδα παραγωγισ του προϊόντοσ είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO. 
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• Πταν οι προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάηουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
προςωορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςωερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. 
 Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ εγκυτίωςθσ του προϊόντοσ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωποσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντι 
τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ 
αποδοχι. 
• το προϊόν είναι κατάλλθλο για αποκικευςθ ςτθν κερμοκραςία των 25 οC μζχρι τθν αναγραωόμενθ θμερομθνία λιξθσ του. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΒΦΕΦΣΞΣΠΕΛΣ  
             ΑΚΘΡΩΡ 
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ 
 
Ψμιμα Ωπθρεςιϊν Λατρικισ &Δθμ. Ωγείασ 

 
ΚΕΠΑ: Δικαιολογθτικά Ψεχνικισ & Επαγγελματικισ Λκανότθτασ 

 
O οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα προςκομίςει: 
● Βεβαίωςθ καταλλθλόλθτασ των οχθμάτων μεταωοράσ τροωίμων και ποτϊν, ςφμωωνα με τθν 
αρικμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΡ/46890/26/7/2021 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Υγείασ &Υγιεινισ περιβάλλοντοσ του 
Υπουργείου Υγείασ και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι  Νομοκεςία, 
ι 
● Βεβαίωςθ /άδεια καταλλθλότθτασ των οχθμάτων μεταωοράσ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 
11, παρ.6 του Ρ.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Αϋ), και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι Νομοκεςία. 
(Σχετ.: Οι αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Εωετείου Ακθνϊν 13/2021 ςκζψθ 7 και 679/2022 ςκζψθ 6) 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

ΠΕ ΕΡΨΣΟΘ ΨΘΧ ΥΦΣΕΔΦΣΩ 
ΨΣΩ Δ.Χ ΨΣΩ Δ.Β.Α. 

Θ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ 
             ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ 

α/α 

Α. ΓΛΣΟΨΗΛΔΣΩ 

Θ ΥΦΣΛΧΨΑΠΕΡΘ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΛΑΨΦΛΞΘΧ & ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΩΓΕΛΑΧ 

 

 

Α. ΟΛΑΡΘ 

 

Σ ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

 

Χ. ΠΥΑΦΠΥΑΦΕΧΣΧ 

Θ ΥΦΣÏΧΨΑΠΕΡΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘΧ 

ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩN 

α/α 

 

ΑΓΑΚΘ ΓΛΣΟΨΗΛΔΣΩ 

Θ ΥΦΣΛΧΨΑΠΕΡΘ ΨΠΘΠΑΨΣΧ 

ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΛΑΨΦΛΞΘΧ & ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΩΓΕΛΑΧ 

 

 

ΑΠΑΟΛΑ ΟΛΑΡΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Κ.Τ.Α.Γ.Α.  

 

 
ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ  
ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ                                                                       
ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ 
ΞΕΡΨΦΣ ΩΥΣΔΣΧΘΧ & ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ                              
ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ                                                                                        14/12/2022 
(Ξ.Ω.Α.Δ.Α.) 
Ταχ. Δ/νςθ: Ρειραιϊσ 35, Ακινα 
Ταχ. Κϊδικασ: 10552 

Ρλθροωορίεσ: Ελζνθ Καςτρθςίου 
Τθλζωωνο: 210- 52.46.516 (εςωτ. 118)                                                           
Θλ. Ταχ/μείο: e.kastrisioy@athens.gr 

ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ  (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ), 410 gr,  
(ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 30% ΓΛΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 2024), ΓΛΑ 
ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΣΩ 
ΞΕΡΨΦΣΩ ΩΥΣΔΣΧΘΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ ΔΘΠΣΩ 
ΑΚΘΡΑΛΩΡ, ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΨΣΩΧ 
2024.  
 
 
 
 

ΨΕΧΡΛΞΘ ΕΞΚΕΧΘ-ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ 
 

Το χορθγοφμενο γάλα (τφπου Εβαπορζ) 410gr. να είναι ςυμπυκνωμζνο μθ ηαχαροφχο, το οποίο 
χαρακτθρίηεται το μερικά αωυδατωμζνο γάλα που περιζχει κατά βάροσ, τουλάχιςτον 7,5% λιπαρά και 25% ολικό 
ςτερεό υπόλειμμα. Άριςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρεσ απαλλαγμζνο από οποιοδιποτε βιολογικό, ωυςικό ι και 
χθμικό παράγοντα κα ζχει δε υποςτεί υψθλοφ βακμοφ αποςτείρωςθ. Το CPVS είναι 15511000-3.  
 
 

ΧΘΠΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 
 

1. Ρεριεκτικότθτα ςε λίποσ 7,5% του βάρουσ, τουλάχιςτον. 
2. Ολικό ςτερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτοσ 25% του βάρουσ, τουλάχιςτον. 
3. Ολικι οξφτθτα μεταξφ 6 και 8 βακμϊν SOXHLET-HNCKEL, μετά από αραίωςθ για παραςκευι προϊόντοσ που 

αντιςτοιχεί ςτο νωπό ωυςικό γάλα.  
4. pH μεταξφ 6 και 6,8 μετά από αραίωςθ για Ραραςκευι προϊόντοσ, που αντιςτοιχεί ςτο νωπό γάλα.  
5. (Για τα ανϊτερο χθμικά χαρακτθρίςτθκα 1,2,3,4 κα προςκομίηεται χθμικι ανάλυςθ από αναγνωριςμζνο 

εργαςτιριο που κα τα αναωζρει). 
6. Να μθν περιζχει πρόςκετα πζραν αυτϊν που προβλζπονται από το άρκρο 80, παρ. 14 του Κ.Τ.Ρ. και το 

άρκρο 3 του Ρ.Δ. 518/83, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν Υπουργικι Απόωαςθ 145/96. 
7. Να μθν περιζχει ίχνθ καταλοίπων ι ουςιϊν τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχισ, ςφμωωνα 

με το Κεω. ΙΙΙ, άρκρο 20 του Ρ.Δ. 259/98. 
8. Απαγορεφεται θ τεχνικι χρϊςθ με οποιοδιποτε τρόπο κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ οποιουδιποτε 

ςυντθρθτικοφ.  
9. (Για τα χθμικά δε χαρακτθριςτικά 5,6,7 όταν δεν αναωζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ από αναγνωριςμζνο 

εργαςτιριο, κα προςκομίηεται βεβαίωςθ - διλωςθ από τθν μονάδα παραγωγισ). 
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ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 
 

1. Να ζχει κερμανκεί και αποςτειρωκεί ςε ερμθτικά κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ, των οποίων το ςφςτθμα 
κλειςίματοσ πρζπει να παραμείνει άκικτο. 

2. Να είναι δυνατόν να διατθρείται εκτόσ ψυκτικϊν καλάμων, χωρίσ να παρουςιάςει οποιαδιποτε αιςκθτι ι 
οργανολθπτικι οργάνωςθ, για το χρονικό διάςτθμα που αναγράωεται επί τθσ ςυςκευαςίασ.  

 
 
 

ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΑ  ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 
 

1. Να ζχει ευχάριςτθ, υπόγλυκθ γεφςθ, τθ χαρακτθριςτικι οςμι του αωυδατωμζνου γάλακτοσ και το χρϊμα 
του να είναι λευκό ι υπόλευκο.  

2. Να ζχει ελαωρϊσ κρεμϊδθ ςφςταςθ, να είναι ομοιογενζσ (χωρίσ κοκκϊδεισ ι άλλεσ αποκζςεισ) και το λίποσ 
του να μθν διαχωρίηεται ςε ιδιαίτερο ςτρϊμα μζςα ςτα κουτιά. 

3. Να είναι απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ.  
4. Να μθν παρουςιάηει πιξθ του περιεχομζνου (ολικι ι μερικι), ιηιματα ςτον πυκμζνα των ςυςκευαςιϊν, 

αποχωριςμό του λίπουσ ι ενδείξεισ ςιψθσ. 
 
 
 

 ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ: 
 

1. Το γάλα πρζπει να διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ μζςα ςε μεταλλικά δοχεία, βάρουσ 410gr. γάλακτοσ, 
ςχιματοσ κυλινδρικοφ από αργίλιο ι άλλο μζταλλο, καλά επικαςςιτερωμζνο, με καςςίτερο, ο οποίοσ δεν 
περιζχει μόλυβδο ι ψευδάργυρο ι άλλα βαρζα μζταλλα,. ςε ποςοςτό και αναλογία όπωσ αυτά 
αναωζρονται ςτο Κ.Ρ.Τ. 

2. Τα κουτιά πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςκλθρότθτα, εφκολο άνοιγμα (easy open) και ανκεκτικότθτα, να 
μθν παρουςιάηουν διαρροζσ, διατριςεισ, διαβρϊςεισ, οξειδϊςεισ και γενικά ανωμαλίεσ οι οποίεσ μποροφν 
να επθρεάςουν τθν υγιεινι κατάςταςθ και ςυντιρθςθ του περιεχομζνου.  

3. Κάκε ηθμιά και αλλοίωςθ που κα παρατθρθκεί κατά τον ζλεγχο των ειδϊν και που κα οωείλεται ςε κακι 
ποιότθτα ι καταςκευι των, κα πρζπει να αποκαταςτακεί από τον προμθκευτι εντόσ τριϊν (3) θμερϊν το 
αργότερο, αωότου ειδοποιθκεί από το Δθμοτικό Βρεωοκομείο Ακθνϊν. 

4. Τα κουτιά πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ανά 48 ι 24 ςε χαρτοκιβϊτια, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

 
 
 
 ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΕΛΧ:  
 
Στο ςϊμα του κουτιοφ, πρζπει να αναγράωονται ςτα ελλθνικά, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα με ανεξίτθλο μελάνι, οι 
ακόλουκεσ ενδείξεισ:  

1. Θ ονομαςία του προϊόντοσ. 
2. Το ποςοςτό των ολικϊν λιπαρϊν και το ςτερεό υπόλειμμα άνευ λίπουσ (Σ.Υ.Α.Λ.) του γάλακτοσ. 
3. Οδθγίεσ για τον τρόπο αραίωςθσ κακϊσ κι ζνδειξθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά, του κατϋ αυτόν τον 

τρόπο αραιωκζντοσ γάλακτοσ.  
4. Οδθγίεσ διατιρθςθσ και ςυντιρθςθσ. 
5. Θ θμερομθνία (μινασ και ζτοσ) τθσ ςυςκευαςίασ του ι Κωδικόσ αρικμόσ τουσ.  
6. Το κακαρό βάροσ ςε γραμμάρια. 
7. Το όνομα, ι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ι πωλθτι. 
8. Το είδοσ τθσ κερμικισ κατεργαςίασ ςτθν οποία ζχει υποβλθκεί το νωπό γάλα κακϊσ και τθν θμερομθνία 

παραγωγισ ι επεξεργαςίασ ι τον αρικμό παρτίδασ αυτοφ. 
9. Θ θμερομθνία παραγωγισ και θ θμερομθνία ανάλωςθσ. 
10. Κωδικόσ Καταλλθλότθτασ: ωοειδζσ ςιμα που πιςτοποιεί τθν τιρθςθ των κειμζνων διατάξεων για τθν 

αςωάλεια των τροωίμων και των λοιπϊν όρων και προχποκζςεων για τθ λειτουργία των επιχειριςεων 
Διακίνθςθσ, Αποκικευςθσ και Εμπορίασ Τροωίμων (ςιμα καταλλθλότθτασ). 

11. Διακρεπτικι Επιςιμανςθ: πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λιπαρά ιχνοςτοιχεία, βιταμίνεσ.  
12. Να τθροφνται όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 1169/2011. 





 

143 

 
Δεν πρζπει να είναι τζτοιασ ωφςθσ που να οδθγοφν ςε πλάνθ τον καταναλωτι, ιδιαίτερα όςον αωορά τα 
χαρακτθριςτικά του γάλακτοσ και ιδίων τθ ωφςθ, τθν ταυτότθτα, τισ ιδιότθτεσ, τθ ςφνκεςθ, τθν ποςότθτα, τθ 
διατθρθςιμότθτα, τον τόπο παραγωγισ ι προζλευςθσ και τον τρόπο παραςκευισ ι λιψθσ. 
Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: 
 
 «ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΥΦΣΝΣΡ ΔΛΑΨΛΚΕΨΑΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΠΣΡΣΡ ΧΨΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ  ΞΑΛ 
ΨΩΡ Ρ.Υ.Δ.Δ. ΑΩΨΣΩ».  
 

    Θ ΧΩΡΨΑΑΧΑ                                                                            Θ ΔΛΕΩΚΩΡΨΦΛΑ ΨΣΩ ΞΩΑΔΑ 

 

ΕΟΕΡΘ ΞΑΧΨΦΘΧΛΣΩ                                                                                  ΧΣΦΛΑ ΠΑΦΛΡΑΞΘ 

 
Σ ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

 
ΧΦΘΧΨΣΧ ΠΥΑΦΠΥΑΦΕΧΣΧ 

 

 

 

 

Ε Ρ Δ Ε Λ Ξ Ψ Λ Ξ Σ Χ  Υ Φ Σ Ϋ Υ Σ Ο Σ Γ Λ Χ Π Σ Χ  
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ «ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΤΥΡΟΥ ΕΒΑΡΟΕ), 410 gr. ΜΑΡ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΚΥΑΔΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 
 

Α. ΥΛΡΑΞΑΧ ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΩ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 

ΓΑΟΑ - ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ 

Α/Α 
ΑΦΚΦΣΩ 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 
ΕΛΔΣΩΧ 

ΠΣΡ 
ΠΕΨΦ. 

ΥΣΧΣΨ. 
2023 

ΕΡΔΕΛΞΨ. 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΣΧ   
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 
Φ.Υ.Α.                      

ΧΕ ΕΩΦΩ   
2022 

Φ.Υ.Α. 13%     
ΧΕ ΕΩΦΩ 

2022 

 ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.Υ.Α. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 2022 

1 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ  410 
Γ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΘ 
ΣΘΜΑΝΣΘ ΕΡΙ 
ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ) 

ΤΕΜ. 36.130 1,30 46.969,00 6.105,97 53.074,97 

 ΧΩΡΣΟΣ   36.130   46.969,00 6.105,97 53.074,97 

 
Β. ΥΛΡΑΞΑΧ ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΩ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 

ΓΑΟΑ - ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ– ΥΦΣΑΛΦΕΧΘ (30%) 

Α/Α 
ΑΦΚΦΣΩ 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 
ΕΛΔΣΩΧ 

ΠΣΡ 
ΠΕΨΦ. 

ΥΣΧΣΨ. 
2023 

ΕΡΔΕΛΞΨ. 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΣΧ   
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 
Φ.Υ.Α.                      

ΧΕ ΕΩΦΩ   
2022 

Φ.Υ.Α. 13%     
ΧΕ ΕΩΦΩ 

2022 

 ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.Υ.Α. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 2022 

1 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΡΟΕ 
ΡΛΘΕΣ  410 
Γ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΘ 

ΤΕΜ. 10.839 1,30 14.090,70 1.831,79 15.922,49 
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ΣΘΜΑΝΣΘ ΕΡΙ 
ΤΟΥ ΚΥΤΙΟΥ) 

 ΧΩΡΣΟΣ   10.839   14.090,70 1.831,79 15.922,49 

 
Θ ΧΩΡΨΑΑΧΑ                   Θ ΔΛΕΩΚΩΡΨΦΛΑ ΨΣΩ ΞΩΑΔΑ 

 
                                          ΕΟΕΡΘ ΞΑΧΨΦΘΧΛΣΩ                          ΧΣΦΛΑ ΠΑΦΛΡΑΞΘ 
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e-mail: e.kastrisioy@athens.gr 

 
 
 

 
 
 

 
Ακινα, 21.12.2022 
 
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΓΑΟΑΞΨΣΧ  (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ), 410 gr.,  
(ΠΕ ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 30% ΓΛΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 2024), ΓΛΑ 
ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΣΩ 
ΞΕΡΨΦΣΩ ΩΥΣΔΣΧΘΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧΔΘΠΣΩ 
ΑΚΘΡΑΛΩΡ, ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩΕΨΣΩΧ 
2024. 

 
 
 

 
ΧΩΓΓΦΑΦΘ ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΩΡ 

ΑΦΚΦΣ 1
ο
 

Α. ΦΩΧΛΞΣ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θ παροφςα Συγγραωι Υποχρεϊςεων, αωορά ςτθν προμικειαγάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr,με δικαίωμα προαίρεςθσ 
30% (για το ζτοσ 2024),για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του Κζντρου Υποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ του Διμου 
Ακθναίων,προχπολογιςμοφ οικονομικοφζτουσ 2024. 
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ), 410 gr, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α., ανζρχεται ςτο ποςό των #68.997,46#€, εξιντα οκτϊ χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα επτά ευρϊ 
και ςαράντα ζξι λεπτϊν,με δικαίωμα προαίρεςθσ 30%, (προχπολογιςκείςα δαπάνθ #53.074,97#€, δικαίωμα προαίρεςθσ 
30% #15.922,49#€), προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2024, και κα βαρφνειτον Φ.10 - Δ.1 Ξ.Α. 6063.002 «Χοριγθςθ 
γάλακτοσ» οικονομικοφ ζτουσ 2024. 
 
 

Β. ΕΛΔΛΞΣ ΚΕΧΠΛΞΣ ΞΑΛ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 

25.Διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

26.Ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν. 

27.Άρκρο 4 παρ. 1 τθσ από 12.12.2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Φ.Ε.Κ. 240 τεφχοσ Αϋ) θ οποία κυρϊκθκε με το 
άρκρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεφχοσ Αϋ) «Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν - χορθγθτϊν, για προμικειεσ α. 
τροωίμων, … για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικϊν τουσ Ρροςϊπων, πραγματοποιείται εωεξισ 
από τουσ οικείουσ Διμουσ …», ςφμωωνα με το οποίο γίνεται πλζον Ενιαία διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν εν λόγω 
προμικεια από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου Ακθναίων για όλουσ τουσ ωορείσ του. 

28.Διατάξεισ τουΡ. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08.06.2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
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29.Διατάξεισ τουΡ. 3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07-06-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

30.Διατάξεισ του Ρ. 4605/2019 (Φ.Ε.Ξ. 52/Αϋ/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροωοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυωκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ 
απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

31.Αρικμ. 250595/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΞΥΩ6Μ-65) απόωαςθ Δθμάρχου Διμου Ακθναίων περί οριςμοφ Ρροζδρου του 
ΚΥΑΔΑ. 

32.Διατάξεισ του Ρ. 4700/2020 (Φ.Ε.Ξ. 127/Αϋ/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

33.Διατάξεισ του Ρ. 4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και 
άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

34.Αρικμ. πρωτ. 123028/12.05.2021 εγκφκλιοσ,τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και  Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων. 

35.Τα από 18/10/2022 και 24/11/2022 μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) του Δθμοτικοφ Βρεωοκομείου 
Ακθνϊν, για τθν εκκίνθςθ νζασ ξεχωριςτισ ενιαίασ διαδικαςίασ για τθν ανάδειξθ των Χορθγθτϊν-Ρρομθκευτϊν γάλακτοσ 
(τφπου εβαπορζ) για τουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του Διμου Ακθναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικϊν 
Ρροςϊπων, για δφο ζτθ από τθν ανάρτθςθ του ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

36.Μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) ςτισ 30.08.2022, τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Αποκθκϊν του Διμου 
Ακθναίων. 

37.Αρίκμ. 55/2022 (ΑΔΑ: ΩΔΒΒΟΘΟ-Χ7Θ) Απόωαςθ ΔΣ ΚΥΑΔΑ, περί ανάκλθςθσ των αρικμ.: 93/2021 (ΑΔΑ: ΨΦΜΟΘΟ-
ΩΛ3), 92/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΤ3ΟΘΟ-ΦΑΞ), 10/2022 (ΑΔΑ: Λ46ΙΟΘΟ-ΘΞΑ), 25/2022 (ΑΔΑ: ΟΣ4ΟΘΟ-Ρ6Ξ) και 32/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΧ4ΚΟΘΟ-ΞΙΛ), Ρράξεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ. 

38.Αρικμ. 83/2022(ΑΔΑ: 6ΟΩ1ΣΦΚΣ-ΧΨΚ)Απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
χοριγθςθ γάλακτοσ τφπου εβαπορζ, με ειδικι ςιμανςθ επί του κυτίου, ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ του ΚΥΑΔΑ,με 
δυνατότθτα προαίρεςθσ 30% προχπολογιςμοφ οικονομικοφζτουσ 2024. 

39.Αρικμ. 132/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΟ0ΣΦΚΣ-ΔΧΣ) Απόωαςθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του ΚΥΑΔΑ με τθν οποία εγκρίκθκε Ι) θ 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ Γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr, για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΚΥΑΔΑ, με 
δυνατότθτα προαίρεςθσ 30%, προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2024 και ΙΙ) οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ, θ Συγγραωι 
Υποχρεϊςεων, και ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ τθσ Υπθρεςίασ για τθν εν λόγω προμικεια. 

40.Aρικμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΣΨΒ-ΧΨΕ) εγκφκλιο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με 
κζμα «Διευκρινιςεισ ωσ προσ τθν αφξθςθ των τιμϊν και τα προβλιματα ςτθν εωοδιαςτικι αλυςίδα λόγω τθσ ενεργειακισ 
κρίςθσ, τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία και των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν του COVID 19». 

41.Διατάξεισ του Ρ.4965/2022 (Φ.Ε.Ξ. 162/Αϋ/02.09.2022), άρκρο 7ϋϋιτρα αναπροςαρμογισ των τιμϊν ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν Τροποποίθςθ άρκρου 53 του ν. 4412/2016ϋϋ. 

42.Αρικμ. πρωτ. 95213/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6Π8Σ46ΠΨΟΦ-ΔΟΓ) εγκφκλιοσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, με 
κζμα: ϋϋΕγκφκλιοσ περί εωαρμογισ των παρ. 9 ζωσ 10α του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 περί εωαρμογισ τθσ ριτρασ 
αναπροςαρμογισ των τιμϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊνϋϋ. 

43.Αρικμ. πρωτ. 14349/14.12.2022 (ΑΔΑΠ: 22REQ011812547 2022-12-14) Υρωτογενζσ αίτθμα. 

44.Θ με αρίκμ. 14354/15.12.2022 βεβαίωςθ του τεχνικοφ αςωαλείασ. 

45.Αρικμ. πρωτ.14356/15.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΡ3ΕΣΦΚΣ-ΩΩ1)Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ,  και εγκεκριμζνο 
αίτθμα με ΑΔΑΠ: 22REQ011829866 2022-12-16. 

46.Αρικμ.πρωτ.14358/15.12.2022 (ΑΔΑ: Ω37ΦΣΦΚΣ-ΚΒΓ)Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ. 
 

ΑΦΚΦΣ 2
ο 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΥΦΣΑΛΦΕΧΘΧ 
Δεδομζνου ότι κάκε χρόνο το ΚΥΑΔΑ ςυμμετζχει ςτθν πρόςκλθςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τον ετιςιο 
προγραμματιςμό προςλιψεων τακτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα, προκειμζνου να καλυωκοφν κζςεισ 
εργαςίασ που απαιτείται θ χοριγθςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ και κατϋ επζκταςθ τθν χοριγθςθ γάλακτοσ, 
προβλζπεται ο όροσ τθσ προαίρεςθσ ζωσ και 30%, για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ) 410 gr, για τισ ανάγκεσ των 
δικαιοφχων εργαηομζνων του ΚΥΑΔΑ.Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ζωσ και 30% αςκείται μονομερϊσ με τθν 
κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςχετικισ απόωαςθσ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τουΚΥΑΔΑ, ςτθν οποία 
αναωζρεται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, θ ποςότθτα, θ προκεςμία άςκθςθσ και το αντίςτοιχο τίμθμα, και το οποίο ςε 
κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, κα πρζπει να κείται εντόσ του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και εωόςον προςκομιςτεί 
θ ςχετικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ οι ςχετικζσ ποςότθτεσ κα προςδιορίηονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Γραωείο 
Ρρομθκειϊν του ΚΥΑΔΑ. 
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Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να υλοποιιςει το αντικείμενο του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, το ΚΥΑΔΑ μπορεί να 
επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ, ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κυρϊςεισ. 
 

ΑΦΚΦΣ 3
ο 

ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΑΡΑΚΕΧΘΧ 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, επί τθσ τιμισ 
του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ.  

ΑΦΚΦΣ 4
ο
 

ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ(ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΞΑΛ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ) 

Α. ΕΓΓΩΘΧΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο 2% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ Φ.Υ.Α., για το ςφνολο των ποςοτιτων του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Υροχπολογιςμοφ,μθ 
ςυνυπολογιηόμενου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 

α) Εάν θ Εγγφθςθ Χυμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά δε γίνεται δεκτι. 

β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςωοράσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον 
προςωζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
γ) Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του 
οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτα ζγγραωα 
τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
δ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ παραλείψει να υποβάλλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, θ προςωορά 
του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ 
προςωοράσ του προθγοφμενου εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Β. ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Υ.Α. και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι τθσ 
ςφμβαςθσ(άρκρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 21 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει). 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το ςυμβατικό χρόνο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ ανακζτουςα αρχι οωείλει 
να απαιτεί από τον ανάδοχο να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%)επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσαπό τον ανάδοχο των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
 

ΑΦΚΦΣ 5
ο
 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΞΑΛ ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

5.1Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από 
τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμωωνίασ, κακϊσ και  
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
5.2 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν υποχρεοφται να λάβει 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι προκειμζνου να υποβάλλει προςωορά. Υποχρεοφται όμωσ, να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι 
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μορωι εωόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ.3 Ν.4412/2016).  
5.3 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ.4 Ν.4412/2016). 
 

ΑΦΚΦΣ 6
ο
 

ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΥΣΛΣΨΛΞΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
6.1 ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ 
Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι 
ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναωορά ςτο ειδικό επάγγελμα. 

 Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016.  

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 
Για τθν απόδειξθ τθσκαταλλθλότθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί 
προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραωισ του ςτο οικείο επιμελθτιριο, μετά τθν 
αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 
 
6.2 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΥΑΦΞΕΛΑ  
Πςον αωορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊνγια τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
(ζτθ 2019, 2020, 2021) κατ’ ανϊτατο όριο (ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του) ίςο ι ανϊτερο με το 50% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ,χωρίσ τον Φ.Υ.Α.

 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 
χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι 
ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου (50%).  

Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ,εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα 
προςκομίςει ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2019 - 2020 -2021), 
ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, ςτισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ςχετικι 
εκ του νόμου υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ςτθ χϊρα του υποψθωίου.  

Στθν περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, προςκομίηει τα ζντυπα Ε3  ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ περί του φψουσ του «γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν», κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν.  
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με τα υπό προμικεια είδθ, κατά χρονικό 
διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εωόςον υπάρχουν, ι 
τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
6.3 ΨΕΧΡΛΞΘ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑ 
Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθταγια τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 
ωορείσ απαιτείται: 
6.3.1 Οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ προκφπτει από τθν ςυςτθματικι πραγματοποίθςθ παρόμοιων παραδόςεων ςτο πρόςωατο παρελκόν. Ειδικότερα, κα 
πρζπει να ζχουν πραγματοποιιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2020-2021), ζωσ τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ 
ιδίου είδουσ (γάλα εβαπορζ), από τισ οποίεσ να προκφπτει ελάχιςτθ ςυνολικι ποςότθτα ίςθ του70% των ηθτοφμενων 
ποςοτιτων, κατανεμθμζνεσ ωσ εξισ: 
- Το 50% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μζχρι τρεισ (3) ςυμβάςεισ, οι οποίεσ κα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
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πρζπει να ζχουν εκτελεςτεί εντόσ ενόσ (1) ζτουσ, ιτοι 2019 ι 2020 ι 2021. 
- Το 20% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μία (1) ςφμβαςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει 
εκτελεςτεί υποχρεωτικά εντόσ του ζτουσ 2021. 
Ρροσ άρςθ πάςθσ αμωιβολίασ διευκρινίηεται ότι ςυμμετζχων που ζχει πραγματοποιιςει παραδόςεισελάχιςτθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ ίςθ του 70% των ηθτοφμενων ποςοτιτων, το οποίο κα προκφπτειαπό μζχρι τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ εντόσ του 
ζτουσ 2021, πλθροί το ωσ άνω τικζμενο κριτιριο. 
 
Δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια αωορά ςε μεγάλο όγκο ποςοτιτων, για τθ διαςωάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αποτελεί κεμελίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ του 
ςυμμετζχοντα οικονομικοφ ωορζα (εν δυνάμει αναδόχου). 
Διευκρινίηεται ότι, το 50% τουλάχιςτον των ποςοτιτων του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων,κα παραδοκεί ςτο πρϊτο 
ςυμβατικό ζτοσ, ιτοι εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
6.3.2να διακζτουν τα κατάλλθλα μεταωορικά μζςα (οχιματα) για τθ μεταωορά του υπό προμικεια είδουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα 
προςκομίςει: 
Για τθν περίπτωςθ 6.3.1,α) εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ 
από τθν αρμόδια αρχι και β) εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά, είτε  
βεβαίωςθ του αποδζκτθ τθσ προμικειασ. 
 

Για τθν περίπτωςθ 6.3.2(Σχετ.: Οι αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Εωετείου Ακθνϊν13/2021 ςκζψθ 7και 679/2022 ςκζψθ 6) 

● Βεβαίωςθ καταλλθλόλθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ τροφίμων και ποτϊν, ςφμωωνα με τθν 
αρικμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΡ/46890/26/7/2021 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Υγείασ &Υγιεινισ περιβάλλοντοσ του Υπουργείου 
Υγείασ και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι  Νομοκεςία, 
ι 
● Βεβαίωςθ /άδεια καταλλθλότθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 11, 
παρ.6 του Ρ.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Αϋ), και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι Νομοκεςία. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

ΑΦΚΦΣ 7
ο
 

ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 

Για τθν πλιρωςθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν του υπό προμικεια είδουσκαι των τεχνικϊν απαιτιςεων, κατά το ςτάδιο 
υποβολισ τθσ προςωοράσ κα πρζπει να υποβλθκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ: 

I. Υλιρθσ Ψεχνικι Υεριγραφι, θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ για τθν 
καταλλθλόλθτα του προςωερόμενουείδουσ και τθ ςυμωωνία τουσ με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ.   

ΛΛ.Οι οικονομικοί ωορείσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα 
διαςωάλιςθσ και κα πρζπει να διακζτουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά, τα οποία κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο ωορζα διαπίςτευςθσ του εξωτερικοφ, εν ιςχφ 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ (και κα παραμζνουν ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ): 

• Ριςτοποιθτικό ISO 22000 ι ιςοδφναμο - Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Αςωάλειασ Τροωίμων  
• Ριςτοποιθτικό ISO 9001 - Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμό του. 
• Ριςτοποιθτικό ISO 45001 ι ιςοδφναμό του - Συςτιματα διαχείριςθσ για τθν υγεία και τθν αςωάλεια ςτθν εργαςία. 
 
III. Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 
• θ χϊρα καταγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςωερόμενο 
προϊόν, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ και  
•  θ μονάδα παραγωγισ του προϊόντοσ είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO. 
• Πταν οι προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάηουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
προςωορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςωερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. 
 Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ εγκυτίωςθσ του προϊόντοσ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωποσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντι 
τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ 
αποδοχι. 
• το προϊόν είναι κατάλλθλο για αποκικευςθ ςτθν κερμοκραςία των 25 

ο
C μζχρι τθν αναγραωόμενθ θμερομθνία λιξθσ του. 
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ΑΦΚΦΣ 8
ο
 

ΔΕΛΓΠΑ - ΑΡΨΛΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων 
εργαηομζνων του ΞΩΑΔΑ 

- Οι προςωζροντεσυποχρεοφνται,επί ποινι αποκλειςμοφ,να προςκομίςουνδείγμα εισ διπλοφν (δείγμα - αντιδείγμα) το οποίο 
κα ςυνοδεφεται από ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, το οποίο κα ζχει εκδοκεί τουλάχιςτον εντόσ ζξι (6) μθνϊν από 
τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςωοράσ. 
Οι αναλφςεισ κα περιζχουν το ςφνολο των χθμικϊν και μικροβιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του γάλακτοσ που αναωζρονται 
ςτισ ϋϋΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣϋϋ, (Για τθν περ. 5, 6 και 7 τθσ παραγράωου ϋϋΧΘΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ και για τθν περ. 1 
τθσ παραγράωου ϋϋΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ, όταν δεν αναφζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ, κα γίνεται δεκτι 
βεβαίωςθ - διλωςθ τθσ μονάδασ παραγωγισ).  
Σι αναλφςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν και ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ.  
Τα δείγματα κατατίκενται ςτο Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν & 
Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων (Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροωοσ, 10438, Ακινα), επί αποδείξει ιτοι δελτίο αποςτολισ, εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ προςωοράσ (ϊρεσ 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.).  
Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςωοράσ από το αρμόδιο όργανο, τίκενται υπόψθ του και τα ςχετικά δείγματα 
τα οποία αξιολογοφνται με μακροςκοπικό ζλεγχο που περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ. 
Το δείγμα κακϊσ και θ ανάλυςι του, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ - 
επί ποινι αποκλειςμοφ. 
- Θ αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ των δειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν γνωμοδοτικό 
όργανο κατά τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
 
Είναι αποδεκτό οι οικονομικοί φορείσ να προςκομίςουν ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, μόνο για το δείγμα, 
δεδομζνου ότι το αντιδείγμα είναι το ίδιο προϊόν.  
 

ΑΦΚΦΣ 9
ο
 

ΧΦΣΡΣΧ ΛΧΧΩΣΧ  ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε 
(365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςωορϊν. Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο 
ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 
λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 του Ν.4782/2021και ιςχφει,κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με 
τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

ΑΦΚΦΣ 10
ο
 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ - ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

10.1 ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 
76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 
 
Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ,ορίηεται ςε δϊδεκα (12) 
μινεσ,αρχομζνθσ όχι νωρίτερα από 01/01/2024. 
10.2 ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 
ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ 
τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

 

ΑΦΚΦΣ 11
ο
 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΠΣΡΣΠΕΦΣΩΧ ΟΩΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 
α)θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν.4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν 
παράγραωο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 22 του Ν.4782/2021, και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

  

ΑΦΚΦΣ 12
ο
 

ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ – ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 

12.1 ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 
Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του  εκάςτοτε παραςτατικοφ, μετά από 
κάκε παραλαβι του είδουσ, αωοφ ζχει υπογραωεί από τθν αρμόδια Επιτροπι το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ και 
αωοφ αωαιρεκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του Ν. 
4782/2021 και ιςχφει,κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α)Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 105 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει, περί παραλαβισ ειδϊν. 
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του είδουσ ςτθν αποκικθ του ωορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι. 
δ) Ριςτοποιθτικά ωορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
12.2 ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (όπωσ ιςχφουν κάκε ωορά), ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 
ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από το 
ΚΥΑΔΑ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 
του Ν. 4412/2016. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Ν. 4912/2022 και ιςχφει). 

γ)Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ. Κατά τθν υπογραωι τθσ Σφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον ανάδοχο το 
αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ εξόδων δθμοςίευςθσ. 

δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά 
υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% 
επί του κακαροφ ποςοφ. 

ΑΦΚΦΣ 13
ο
 

ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ - ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΘΦΩΘΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 

13.1 ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 

13.1.1Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθπου ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, με τθν 
επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 ϋϋΡρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊνϋϋτου 
Ν. 4412/2016(όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει),για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  
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β)εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορωωκεί με τισ ςχετικζσ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμωωνθμζνου 
χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εωόςον δε ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε ωορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται 
ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 2 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ν. 4782/2021 και 
ιςχφει). 

13.1.2 Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του Ν. 4782/2021 και ιςχφεικαι περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του. (Θ ταςςόμενθ 
προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν). Αν θ 
ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

13.1.3Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι 
αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του αποωαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α)ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του Ν. 4412/2016 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει,περί 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
β) καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ζχει λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα, από τρίτο οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32. Ο 
τρόποσ υπολογιςμοφ, κακϊσ και ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ καταλογιςμοφ του διαωζροντοσ  ςτον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα περιγράωεται αναλυτικά ςτο αντίςτοιχο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 103 του 
Ν. 4782/2021 και ιςχφει. 
 
13.2ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΘΦΩΘΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 
Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία είναι 
αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν εωαρμογι του άρκρου 74, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει,περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

 

ΑΦΚΦΣ 14
ο
 

ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ 

(άρκρο 206 του Ρ. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ρ. 4782/2021  
καιιςχφει) 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το εν λόγω είδοσ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτο 
άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του είδουσ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τουσ, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από 
γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον ςυμωωνεί ο 
προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 
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Θ απόωαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του 
Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ παράταςθστου ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ  του είδουσ μπορεί να 
μετατίκεται.  
Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ του ςυμβατικοφ είδουσ. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου ωόρτωςθσ - παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
 
Εάν λιξει οςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ κατά 
τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το ςυμβατικό είδοσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ του είδουσ και 
τθν Επιτροπισ Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 
 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτοφ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθσ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 
Επιςθμαίνεται ότι: 
Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, θ χρονικι παράταςθ κα γίνει υπό τον όρο ότι δεν κα υπάρξει 
υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων και τθσ ςυμβατικισ ςυνολικισ δαπάνθσ του είδουσ (Ελ.Συν.Στϋ Κλιμ. Ρράξεισ 70/2016, 
111/2016, 83/2017, 109/2017). 
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ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΛ ΣΦΣΛ  ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ-ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ  

Το προσ παράδοςθ είδοσ, πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνο με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ, κα πρζπει να 
είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από κάκε νομικό ι πραγματικό (κρυωό ι ωανερό) ελάττωμα, κα πρζπει δε να είναι 
ζτοιμο και κατάλλθλο για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  
 
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΚΥΑΔΑ:  
Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να μθν είναι 
ιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  
Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (7:00π.μ. - 14:30μ.μ.), μετά από ειδοποίθςθ, με e-mail και τθλεωωνικι επικοινωνία 
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του ΚΥΑΔΑ και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν παραγγελία εντόσ των χϊρων 
που κα του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε ποςότθτεσ. 

 
Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 48 ι 24 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ εκάςτοτε 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, τουλάχιςτον δϊδεκα (12) 
μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 
Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: «ΤΟ ΡΑΟΝ ΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΘΘΝΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ».  
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ κα γίνεται από τον ανάδοχο προμθκευτι ςε ζνα ςθμείο διανομισ τα οποία κα υποδείξει θ 
υπθρεςία. (Ρειραιϊσ 35, είςοδοσ από Σοωοκλζουσ). 
Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει ι να μειϊςει τα ςθμεία παράδοςθσ από τον προμθκευτι ςτθν περίπτωςθ που 
είναι αναγκαίο. 
 
● ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ: 
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ αδυνατεί να προμθκεφςει το εν λόγω είδοσ, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναωζρει εγγράωωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ παράδοςθσ - παραλαβισ του είδουσ τθσ προμικειασ που κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
ΚΥΑΔΑ ι ςε λόγουσ  ανωτζρασ βίασ, θ προκεςμία παράδοςθσ κα παρατακεί για τόςο χρόνο όςο κα διαρκζςει το από 
υπαιτιότθτα του ΚΥΑΔΑ ι θ από ανωτζρω βία εμπόδιο με Απόωαςθ του ΚΥΑΔΑ. 
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Ο προμθκευτισ γι’ αυτιν τθν κακυςτζρθςθ, δεν κα δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ  από το ΚΥΑΔΑ, άλλωσ ρθτϊσ 
παραιτείται από τϊρα κάκε δικαιϊματοσ ι αξιϊςεϊσ του.   
 
● Λόγοι ανωτζρασ βίασ κεωροφνται λοιμόσ, ςειςμόσ, απεργία, απαγόρευςθ τθσ κυκλοωορίασ του ςυγκεκριμζνου είδουσ από 
κεςμοκετθμζνα όργανα κ.λ.π. 
 

ΑΦΚΦΣ 16
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ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

Τα μζςα μεταωοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ για τθν μεταωορά του είδουσ όπωσ κακορίηονται ςτο 
παράρτθμα ΙΙ Κεω. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και ςφμωωνα με τισ αναωορζσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Οδθγοφσ Ορκισ Υγιεινισ 
Ρρακτικισ του Ε.Φ.Ε.Τ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζςει τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταωορικά μζςα και το απαιτοφμενο 
εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν ωορτοεκωόρτωςθ και μεταωορά εντόσ των χϊρων που κα υποδείξει θ Υπθρεςία, 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι και με δαπάνθ του ιδίου.  
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ ςωςτι μεταωορά και παράδοςθ του είδουσ, 
μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και γενικά με κάκε απαιτθτι δαπάνθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ. 
Ευκφνεται δε προςωπικϊσ αυτόσ μονάχα (προμθκευτισ) αποκλειομζνθσ ρθτϊσ και απολφτωσ κάκε ευκφνθσ του ΚΥΑΔΑγια 
τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα ι βλάβεσ που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ ωφςεωσ 
προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία και υποχρεοφται να καταβάλει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία 
που τυχόν ικελε προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
 
 

ΑΦΚΦΣ 17
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ΟΣΛΥΣΛ ΣΦΣΛ 
5. Ο προμθκευτισ ρθτά ςυνομολογεί με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ότι παραιτείται από κάκε ςχετικό δικαίωμα ι αξίωςθ 
αποηθμιϊςεϊσ του ζναντι του Κζντρου Υποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ του Διμου Ακθναίων, ςε περίπτωςθ μθ κακθμερινισ ι για 
μακρό χρονικό διάςτθμα μθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του Κζντρου Υποδοχισ & 
Αλλθλεγγφθσ του Διμου Ακθναίων, ι ςε ανωτζρα βία. 
6. Το Κζντρου Υποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ του Διμου Ακθναίων, διατθρεί το δικαίωμα προμικειασ του ανωτζρω είδουσ από 
δωρεζσ ι και από αποκζματα άλλων Φορζων, χωρίσ να γεννάται αξίωςθ αποηθμίωςθσ από μζρουσ του προμθκευτι. 
7. Το Κζντρου Υποδοχισ & Αλλθλεγγφθσ του Διμου Ακθναίωνδεν είναι υποχρεωμζνο να προμθκευτεί ολόκλθρθ τθν 
ςυμβατικι ποςότθτα ενϊ ςε ενδεχόμενο λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τθν εξάντλθςθ τθσ ποςότθτασ, αυτι 
(ςφμβαςθ) λφεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει από το ΚΥΑΔΑ τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ 
για αποηθμίωςθ του.   
8. Επίςθσ δεν δεςμεφεται ςε καμία περίπτωςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτο ςφνολό τθσ και διατθρεί το δικαίωμα 
για λόγουσ απρόβλεπτουσ ι εκτάκτων αναγκϊν, να παραγγείλει τα είδθ και τισ ποςότθτεσ που κεωρεί αναγκαίεσ, 
προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ του. Αποδεχόμενοσ τοφτο ρθτά ο προμθκευτισ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ 
διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από όποιο λόγο και αν προζρχεται. 
 
Αποδεχόμενοσ τοφτο ρθτά ο προμθκευτισ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από 
όποιο λόγο και αν προζρχεται. 
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ΞΩΦΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ΕΞΥΦΣΚΕΧΠΘ ΥΑΦΑΔΣΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ 

Αν το είδοσ ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ν. 
4782/2021 και ιςχφει, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα 
είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ του είδουσ, 
με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο 
χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ 
και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑ 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του είδουσ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εωόςον 
το επικυμεί, ο προμθκευτισ.  
Ο ζλεγχοσ, γενικά διακρίνεται ςε α) Μακροςκοπικό και β) Εργαςτθριακό. 
Α) Ο  Μακροςκοπικόσ περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ και διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Β) Ο Εργαςτθριακόσ περιλαμβάνει χθμικι, μικροβιολογικι, παραςιτολογικι εξζταςθ κλπ που διενεργοφνται ςε ειδικά 
εργαςτιρια. Θ λιψθ δειγμάτων και θ αποςτολι τουσ ςε ειδικά εργαςτιρια, για τον εργαςτθριακό ζλεγχο, διενεργείται από 
τθν επιτροπι παραλαβισ όποτε αυτι κρίνει ςκόπιμο.  
Γ)  Σε περίπτωςθ που από τον Μακροςκοπικό ζλεγχο θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλλθλο για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (παραλιψεισ ςιμανςθσ, λανκαςμζνεσ ενδείξεισ κ.λ.π.) ι επιβλαβζσ (ουςιϊδεισ μακροςκοπικζσ 
αλλοιϊςεισ, παρουςία εντόμων ι ξζνων ςωμάτων κ.τ.λ.)δφναται να μθν το επιςτρζψει ςτον προμθκευτι αλλά να καλζςει 
τον αρμόδιο Γεωπόνο, ι Κτθνίατρο ι Χθμικό τθσ Ρεριωζρειασ Αττικισ ι από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροωίμων, ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ, προκειμζνου να αποωανκεί ςχετικά. 
 
Σε περίπτωςθ που, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αδυνατεί να παρευρεκεί τότε, θ επιτροπι  μπορεί να παραλάβει το προϊόν με 
επιωφλαξθ αναγράωοντασ τον λόγο, προκειμζνου να εξεταςκεί τθν επόμενθ μζρα.     
Δ) H δειγματολθψία για τθν διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου γίνεται ι από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ ι καλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου. 
Ε) Τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων, ςτα οποία δεν αναωζρεται θ καταλλθλότθτα ι μθ του προϊόντοσ, κα 
αποςτζλλονται ςτισ  αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτθνιατρικι Υπθρεςία  κ.λ.π.) για τον απαιτοφμενο χαρακτθριςμό.    
ΣΤ) Πταν διενεργείται δειγματολθψία, κατά τθν παραλαβι του προϊόντοσ, είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του προμθκευτι 
ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, ο οποίοσ κα υπογράφει το ςχετικό πρωτόκολλο. Χε περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο δειγματολθψίασ, θ Επιτροπι ςθμειϊνει 
ςτο πρωτόκολλο ότι «ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνικθκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά τθν 
δειγματολθψία. 
Η) Γενικότερα, κατά τθν διενζργεια δειγματολθψίασ, πρζπει να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται ςτα «Ρερί 
δειγματολθψίασ» άρκρα του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν (Κ.Ρ.Τ.) ι ςε περίπτωςθ μικροβιολογικοφ ι τοξικολογικοφ ελζγχου 
(δθλθτθριάςεισ κ.λ.π.) τα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ ι Κτθνιατρικζσ Διατάξεισ. Σθμειϊνεται ότι, εάν ηθτθκεί, 
παραδίδεται και ςτον προμθκευτι όμοιο δείγμα, επίςθμα ςωραγιςμζνο, το οποίο κα καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ.   
Θ) Σε περίπτωςθ που το δείγμα χαρακτθριςκεί μθ κανονικό θ παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθν 
δειγματίηουςα Υπθρεςία. 
Θ) Ο προμθκευτισ βαρφνεται για τθ δαπάνθ ελζγχου κάκε δειγματολθψίασ ανεξαρτιτου αποτελζςματοσ. 
Ομειοδότθσ  κα πρζπει  να προςκομίηει, όταν του ηθτθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ ι το αρμόδιο τμιμα του ΚΥΑΔΑ, 
ωωτοαντίγραωο του Βιβλίου Αςτυκτθνιατρικοφ Ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, τισ αντίςτοιχεσ υπάρχουςεσ Αςτυκτθνιατρικζσ 
Εκκζςεισ που το ςυνοδεφουν κακϊσ και τυχόν μεταβολζσ αυτϊν που επιςυνζβθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.   
Oι μειοδότεσ κα πρζπει να προςκομίηουν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων του προμθκευόμενου είδουσ από 
εγκεκριμζνα εργαςτιρια ελζγχου. 

 
ΑΦΚΦΣ 20

ο
 

ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ 

20.1 Θ παραλαβι του είδουσγίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει). 
20.2Στθν περίπτωςθ τθσ μακροςκοπικισ εξζταςθσ, θ επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ 
μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. 
Πταν διενεργείται και εργαςτθριακι εξζταςθ, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά το αποτζλεςμα του ελζγχου τοφτου. Εάν, λόγω τθσ ωφςθσ του είδουσ, όλοι οι 
προβλεπόμενοι ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ και δε μεςολαβοφν εργαςτθριακοί 
ζλεγχοι για τθ ςφνταξθ του ανωτζρω πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι, χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ 
πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, θ επιτροπι μπορεί: 
α) να παραλάβει το είδοσ,  
β) να παραλάβει το είδοσ με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το είδοσ. 
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Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
20.3Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ παραλάβει το είδοσ, με παρατθριςεισ αναωζρει ςτο ςχετικό 
πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ 
τθσ για το ηιτθμα αν το είδοσ είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εωόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά 
περίπτωςθ υπθρεςία του ωορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του είδουσ δεν επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία 
εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του είδουσ με ι χωρίσ ζκπτωςθ 
επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαωίου, το 
είδοσ μπορεί να απορριωκεί. 
Εάν το είδοσ απορρίπτεται από τθν επιτροπι λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό ζλεγχο, θ 
επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 
20.4 Είδθ που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςτθ δευτεροβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν 
υπθρεςία. Θ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ 
ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ 
παρ. 20.2 και 20.3του παρόντοσ άρκρου. 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για επανεξζταςθ του είδουσ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ 
επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον προμθκευτι, εωόςον τα είδθ απορριωκοφν οριςτικά ι παραλθωκοφν με ζκπτωςθ, 
ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται  μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά 
καταλογίηονται με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι 
ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου. 

20.6 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ.  

20.7 Επίςθσ,παραπομπι, γιαεπανεξζταςθ του είδουσ, ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να γίνεται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία ςυγκροτείται για τον ςκοπό αυτό, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 
που το είδοσ παραλιωκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπισ παραλαβισ.  

20.8Επίςθσ, εάν ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν κατά τθν 
παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ εξζταςθ 
κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων,με τον τρόπο που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/2016. Το 
αποτζλεςμα  τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να 
ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ. 

 

ΑΦΚΦΣ 21
ο
 

ΑΥΣΦΦΛΨΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ– ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 

21.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ του είδουσ, με απόωαςθ του 
αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
21.2 Θ επιςτροωι των ειδϊν που απορρίωκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριωκείςα και 
αωοφ αυτι παραλθωκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίωκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριωκείςα ποςότθτα, ο ωορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροωι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
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21.3  Με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ  του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροωι ςτον προμθκευτι των ειδϊν που απορρίωκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίωκθκε. 

 

 
ΑΦΚΦΣ 22

ο
 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα Συγγραωι Υποχρεϊςεων και για ότι δεν προβλζωκθκε, ιςχφουν οι 
εκάςτοτε ςχετικζσ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08.08.2016) «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και 
Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ρ.3463/2006(Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08.06.2006) 
«Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», του Ρ.3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07.06.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», του Ρ. 4555/2018 (Φ.Ε.Ξ 133/Αϋ/19.07.2018) Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι», του Ρ. 4735/2020 (Φ.Ε.Ξ. 197/Αϋ/12.10.2020) «Τροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, νζο 
πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ικαγζνειασ και 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Τομζα του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ρυκμίςεισ για τθν 
αναπτυξιακι προοπτικι και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», του Ρ. 
4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09.03.2021)«Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ 
για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία», οι ςυναωείσ διατάξεισ εν γζνει, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που 
αναωζρονται ςτο προοίμιο τθσ παροφςθσ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Αποωάςεισ, Εγκφκλιοι 
κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ, ζςτω και αν δεν αναωζρεται ρθτά παραπάνω. 

 

Θ ΧΩΡΨΑΑΧΑ                                                                            Θ ΔΛΕΩΚΩΡΨΦΛΑ ΨΣΩ ΞΩΑΔΑ 

 

ΕΟΕΡΘ ΞΑΧΨΦΘΧΛΣΩ                                                                             ΧΣΦΛΑ ΠΑΦΛΡΑΞΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – OΠΑΝΓΑ 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

   

ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 
Ρ.Υ.Δ.Δ.- ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 
ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΡΕΣΟΑΛΑΧ ΔΘΠΣΩ 

   

 ΑΚΘΡΑΛΩΡ (ΣΥΑΡΔΑ)    
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ  
ΨΠΘΠΑ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ ΩΟΛΞΩΡ- 
ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ & ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 

 

Ρλθροωορίεσ  Ε. Συμεωνίδου                                               
Τθλ.                         210-5284847  
email  promithies@opanda.gr  

 
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ 

ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ – ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ 
CPV 15511000-3   

 
Α. ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΧΩΠΥΩΞΡΩΠΕΡΣΩ ΓΑΟΑΞΨΣΧ  

(ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) ΧΨΣΩΧ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΣΥΑΡΔΑ  
ΓΛΑ ΨΑ ΕΨΘ 2023 & 2024 

 
Θ τεχνικι ζκκεςθ-περιγραωι, αωορά τθν προμικεια ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ), ςφμωωνα με τθν 
ΚΥΑ αρ. 43726/2019  (ΦΕΚ. 2208/Bϋ/08-06-2019) και όπωσ μερικϊσ τροποποιικθκε με τθν υπϋαρικ 87669/2019 (ΦΕΚ. 
4584/Βϋ/13-12-2019) ΚΥΑ. Θ τεχνικι περιγραωι του ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ είναι ςφμωωνθ με τα άρκρα 
9,11,23,24,80, 80α,80β & 85 του Κϊδικα Τροωίμων & Ροτϊν (ςτο εξισ Κ.Τ.Ρ.). 
Το χορθγοφμενο γάλα (τφπου Εβαπορζ) 410gr. να είναι ςυμπυκνωμζνο μθ ηαχαροφχο, το οποίο χαρακτθρίηεται το 
μερικά αωυδατωμζνο γάλα που περιζχει κατά βάροσ, τουλάχιςτον 7,5% λιπαρά και 25% ολικό ςτερεό υπόλειμμα. 
Άριςτθσ ποιότθτασ αγελαδινό, πλιρεσ απαλλαγμζνο από οποιοδιποτε βιολογικό, ωυςικι ι και χθμικό παράγοντα και 
κα ζχει υποςτεί υψθλοφ βακμοφ αποςτείρωςθ. Το CPV είναι 15511000-3 

 
ΧΘΠΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 
1. Ρεριεκτικότθτα ςε λίποσ 7,5% του βάρουσ, τουλάχιςτον. 
2. Ολικό ςτερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτοσ 25% του βάρουσ, τουλάχιςτον. 
3. Ολικι οξφτθτα μεταξφ 6 και 8 βακμϊν SOXHLET-HNCKEL, μετά από αραίωςθ για παραςκευι προϊόντοσ που 

αντιςτοιχεί ςτο νωπό ωυςικό γάλα.  
4. pH μεταξφ 6 και 6,8 μετά από αραίωςθ για Ραραςκευι προϊόντοσ, που αντιςτοιχεί ςτο νωπό γάλα.  

(Για τα ανωτζρω χθμικά χαρακτθριςτικά 1,2,3,4 κα προςκομίηεται χθμικι ανάλυςθ από αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο που κα τα αναωζρει) 

5. Να μθν περιζχει πρόςκετα πζραν αυτϊν που προβλζπονται από το άρκρο 80, παρ. 14 του Κ.Τ.Ρ. και το άρκρο 3 
του Ρ.Δ. 518/83, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν Υπουργικι Απόωαςθ 145/96. 

6. Να μθν περιζχει ίχνθ καταλοίπων ι ουςιϊν τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχισ, ςφμωωνα με 
το Κεω. ΙΙΙ, άρκρο 20 του Ρ.Δ. 259/98. 

7. Απαγορεφεται θ τεχνικι χρϊςθ με οποιοδιποτε τρόπο κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ οποιουδιποτε 
ςυντθρθτικοφ.  

(Για τα χθμικά δε χαρακτθριςτικά 5,6,7 όταν δεν αναωζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ από αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο, κα προςκομίηεται βεβαίωςθ- διλωςθ από τθν μονάδα παραγωγισ) 

 
ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 

5. Να ζχει κερμανκεί και αποςτειρωκεί ςε ερμθτικά κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ, των οποίων το ςφςτθμα 
κλειςίματοσ πρζπει να παραμείνει άκικτο. 

6. Να είναι δυνατόν να διατθρείται εκτόσ ψυκτικϊν καλάμων, χωρίσ να παρουςιάςει οποιαδιποτε αιςκθτι ι 
οργανολθπτικι οργάνωςθ, για το χρονικό διάςτθμα που αναγράωεται επί τθσ ςυςκευαςίασ. 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ:  

ΧΩΠΥΩΞΡΩΠΕΡΣΩ ΓΑΟΑΞΨΣΧ  

(ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ)  

ΧΨΣΩΧ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΣΥΑΡΔΑ  ΓΛΑ ΨΑ ΕΨΘ 

2023 ΞΑΛ2024  
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ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ: 

7. Να ζχει ευχάριςτθ, υπόγλυκθ γεφςθ, τθ χαρακτθριςτικι οςμι του αωυδατωμζνου γάλακτοσ, και το χρϊμα 
του να είναι λευκό ι υπόλευκο. 

8. Να ζχει ελαωρϊσ κρεμϊδθ ςφςταςθ, να είναι ομοιογενζσ (χωρίσ κοκκϊδεισ ι άλλεσ αποκζςεισ) και το λίποσ 
του να μθν διαχωρίηεται ςε ιδιαίτερο ςτρϊμα μζςα ςτα κουτιά. 

9. Να είναι απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ. 
10. Να μθν παρουςιάηει πιξθ του περιεχομζνου (ολικι ι μερικι), ιηιματα ςτον πυκμζνα των ςυςκευαςιϊν, 

αποχωριςμό του λίπουσ ι ενδείξεισ ςιψθσ. 
 

ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ: 
13. Το γάλα πρζπει να διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ μζςα ςε μεταλλικά δοχεία, βάρουσ 410gr. γάλακτοσ 

,ςχιματοσ κυλινδρικοφ από αργίλιο ι άλλο μζταλλο, καλά επικαςςιτερωμζνο με καςςίτερο, που δεν 
περιζχει μόλυβδο ι ψευδάργυρο ι άλλα βαρζα μζταλλα ςε ποςοςτό και αναλογία όπωσ αυτά αναωζρονται 
ςτο Κ.Ρ.Τ. 

14. Τα κουτιά πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςκλθρότθτα και ανκεκτικότθτα, να μθν παρουςιάηουν 
διαρροζσ, διατριςεισ, διαβρϊςεισ, οξειδϊςεισ και γενικά ανωμαλίεσ οι οποίεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν 
υγιεινι κατάςταςθ και ςυντιρθςθ του περιεχομζνου. 

15. Κάκε ηθμιά και αλλοίωςθ που κα παρατθρθκεί κατά τον ζλεγχο των ειδϊν και που κα οωείλεται ςε κακι 
ποιότθτα ι καταςκευι των, κα πρζπει να αποκαταςτακεί από τον προμθκευτι εντόσ τριϊν (3) θμερϊν το 
αργότερο, αωότου ειδοποιθκεί από τον ΟΡΑΝΔΑ 

16. Τα κουτιά πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ανά 48 ι 24 ςε χαρτοκιβϊτια. 
 

ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΕΛΧ: 
Στο ςϊμα του κουτιοφ, πρζπει να αναγράωονται ςτα ελλθνικά, ευδιάκριτα και ευανάγνωςτα με ανεξίτθλο μελάνι, οι 
ακόλουκεσ ενδείξεισ: 

 Θ ονομαςία του προϊόντοσ 

 Το ποςοςτό των ολικϊν λιπαρϊν και το ςτερεό υπόλειμμα άνευ λίπουσ (Σ.Υ.Α.Λ.) του γάλακτοσ. 

 Οδθγίεσ για τον τρόπο αραίωςθσ κακϊσ κι ζνδειξθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά, του κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αραιωκζντοσ γάλακτοσ. 

 Οδθγίεσ διατιρθςθσ και ςυντιρθςθσ. 

 Θ θμερομθνία (μινασ και ζτοσ) τθσ ςυςκευαςίασ του ι Κωδικόσ αρικμόσ τουσ. 

 Το κακαρό βάροσ ςε γραμμάρια. 

 Το όνομα, ι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ι πωλθτι. 

 Το είδοσ τθσ κερμικισ κατεργαςίασ ςτθν οποία ζχει υποβλθκεί το νωπό γάλα κακϊσ και τθν θμερομθνία 
παραγωγισ ι επεξεργαςίασ ι τον αρικμό παρτίδασ αυτοφ. 

 Θ θμερομθνία παραγωγισ και θ θμερομθνία ανάλωςθσ. 

 Κωδικόσ Καταλλθλότθτασ: ωοειδζσ ςιμα που πιςτοποιεί τθν τιρθςθ των κειμζνων διατάξεων για τθν 
αςωάλεια των τροωίμων και των λοιπϊν όρων και προχποκζςεων για τθ λειτουργία των επιχειριςεων 
Διακίνθςθσ, Αποκικευςθσ και Εμπορίασ Τροωίμων (ςιμα καταλλθλότθτασ). 

 Διακρεπτικι Επιςιμανςθ: πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λιπαρά, ιχνοςτοιχεία, βιταμίνεσ. 
 

 Να τθροφνται όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1169/2011. 
 
Δεν πρζπει να είναι τζτοιασ ωφςθσ που να οδθγοφν ςε πλάνθ τον καταναλωτι, ιδιαίτερα όςον αωορά τα 
χαρακτθριςτικά του γάλακτοσ και ιδίων τθ ωφςθ, τθν ταυτότθτα, τισ ιδιότθτεσ, τθ ςφνκεςθ, τθν ποςότθτα, τθ 
διατθρθςιμότθτα, τον τόπο παραγωγισ ι προζλευςθσ και τον τρόπο παραςκευισ ι λιψθσ. 

  
Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ: 
«ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΥΦΣΝΣΡ ΔΛΑΨΛΚΕΨΑΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΠΣΡΣΡ ΧΨΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ 
ΑΚΘΡΑΛΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ Ρ.Υ.Δ.Δ. ΑΩΨΣΩ». 
 
 

***** 
 

Β. ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΕΒΑΥΣΦΕ ΧΨΣΩΧ ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΣΥΑΡΔΑ  ΓΛΑ 
ΨΑ ΕΨΘ  

2023 & 2024 
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Χε κάκε περίπτωςθ, ο ΣΥΑΡΔΑ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκευτεί ολόκλθρθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα , ενϊ 
ςε ενδεχόμενο λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τθν εξάντλθςθ τθσ ανωτζρω ποςότθτασ, θ ςφμβαςθ λφεται 
αυτοδίκαια και ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει από το ΣΥΑΡΔΑ τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ για 
αποηθμίωςι  του. 

 
Για κάκε υπάλλθλο προβλζπεται 1lt ι 1000ml ζτοιμου γάλακτοσ θμερθςίωσ το οποίο αντιςτοιχεί ςε 1 κουτί 

και 0,295 του κουτιοφ, κακαροφ βάρουσ 410gr ςυμπυκνωμζνου, θμερθςίωσ, υπολογιηόμενο ωσ εξισ: 
 

Θ ςυνικθσ διάλυςθ για γάλα εβαπορζ, για να προκφψει ζτοιμο γάλα είναι 1:1 (ζνα μζροσ ςυμπυκνωμζνου 
γάλακτοσ με ζνα μζροσ νεροφ). Το ζνα κουτί 410gr ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ είναι 386ml και αραιϊνοντάσ το με 
νερό 386ml, μασ δίνει 772ml ζτοιμο γάλα. Άρα για να ζχουμε 1lt γάλα, κζλουμε 1,295 κουτιά εβαπορζ.  
 
25 εργάςιμεσ θμζρεσ/μινα Χ 12 μινεσ/ζτοσ = 300 εργάςιμεσ θμζρεσ/ζτοσ 
1,295 κουτιά/θμζρα/άτομο Χ 300 θμζρεσ/ζτοσ = 388,5 κουτιά/ζτοσ/άτομο 

388,5 κουτιά/ζτοσ/άτομο Χ   259 δικαιοφχουσ (ζτοσ 2023) =100.622 κουτιά  για το ζτοσ 2023 και 
  
25 εργάςιμεσ θμζρεσ/μινα Χ 12 μινεσ/ζτοσ = 300 εργάςιμεσ θμζρεσ/ζτοσ 
1,295 κουτιά/θμζρα/άτομο Χ 300 θμζρεσ/ζτοσ = 388,5 κουτιά/ζτοσ/άτομο 

388,5 κουτιά/ζτοσ/άτομο Χ   257 δικαιοφχουσ (ζτοσ 2024) =99.845 κουτιά  για το ζτοσ 2024 
  

 ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΕΒΑΥΣΦΕ ΓΛΑ ΨΣ  ΕΨΣΧ 2023 

 

Α/Α 
 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘ

Χ 

 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

2023 
 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ 
ΕΩΦΩ 

Φ.Υ.Α. 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.ΥΑ. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΧΕ 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΞΣΩΨΛ 410 

gr . (ΠΕ ΕΛΔΛΞΘ 
ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ ΨΣΩ 

ΞΛΨΛΣΩ) για τουσ 
εργαηόμενουσ του 

ΣΥΑΡΔΑ(Ξ.Α.6061.001) 

ΤΕΜ. 100.622 1,30 130.808,60 17.005,12 147.813,72 

 
  

 
 ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΕΒΑΥΣΦΕ ΓΛΑ ΨΣ ΕΨΣΧ 2024 

 

Α/Α 
 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 
ΠΕΨΦΘΧΘ

Χ 

 
ΥΣΧΣΨΘΨΑ 

2024 
 

ΨΛΠΘ 
ΠΣΡΑΔΣΧ 

ΧΩΡΣΟΣ 
ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. ΧΕ 
ΕΩΦΩ 

Φ.Υ.Α. 13% 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΧΩΡΣΟΣ ΠΕ 
Φ.ΥΑ. ΧΕ 

ΕΩΦΩ 

1 

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΧΕ 
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΞΣΩΨΛ 410 

gr . (ΠΕ ΕΛΔΛΞΘ 
ΧΘΠΑΡΧΘ ΕΥΛ ΨΣΩ 

ΞΛΨΛΣΩ) για τουσ 
εργαηόμενουσ του 

ΣΥΑΡΔΑ 
(Ξ.Α.6061.001) 

ΤΕΜ. 99.845 1,30 129.798,50 16.873,81 146.672,31 

 
 

 Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ενενιντα τεςςάρων χιλιάδων  
τετρακοςίων ογδόντα ζξθ ευρϊ και  τριϊν λεπτϊν #294.486,03€# ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Ρ.Α. 13% οικονομικοφ 
ζτουσ 2023-2024 και κα καταλογιςκοφν ανά ζτοσ και ανά κωδικό αρικμό προχπολογιςμοφ ωσ εξισ: 
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α) ποςό  147.813,72€ , (εκατόν  ςαράντα επτά  χιλιάδων  οκτακοςίων δζκα τριϊν ευρϊ και  εβδομιντα δφο  
λεπτϊν)ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Ρ.Α.13% από τον  Ξ.Α. 6061.001  «Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε 
είδοσ» ) για το οικονομικό ζτοσ 2023 και  
 
β) ποςό  146.672,31€ , (εκατόν  ςαράντα ζξι χιλιάδων  εξακοςίων εβδομιντα δφο ευρϊ και  τριάντα ενόσ  λεπτοφ) 

ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Ρ.Α.13%από τον  Ξ.Α. 6061.001  «Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ» για το 
οικονομικό ζτοσ 2024 

 
 

          O ΨΕΧΡΛΞΣΧ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ                                         Σ ΨΕΧΡΣΟΣΓΣΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
 
 
 
 
 

Σ 
ΧΩΡΨΑΑΧ 

Σ 
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ 

ΨΠΘΠΑΨΣΧ 

Σ 
ΔΛΕΩΚΩΡΨΘΧ 

   
 
 
 
 

 

 

 
 

 
ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ  
ΡΣΠΣΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 
Ρ.Υ.Δ.Δ. 
ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 
ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΡΕΣΟΑΛΑΧ 
ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ                                                                                           
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ 
ΨΠΘΠΑ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ ΩΟΛΞΣΩ 
ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ &  ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ  
Αρμόδιοσ:Χυμεωνίδου Ελζνθ 
Ψθλ.2105284824 

    

 
 
 

 
Ακινα, __.__.2022 
 
ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ  (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ), 410 gr.,  
ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΨΩΡ ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΣΩ 
ΣΥΑΡΔΑ 
ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΩΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΨΩΡ  2023 -2024.  

 
 
 

Χ Ω Γ Γ Φ Α Φ ΘΩ Υ Σ Χ Φ Ε Ω Χ Ε Ω Ρ 
 

ΑΦΚΦΣ 1
ο
 

Α. ΦΩΧΛΞΣ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Θ παροφςα Συγγραωι Υποχρεϊςεων, αωορά ςτθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου Εβαπορζ), 410 gr, για τισ ανάγκεσ των 
δικαιοφχων εργαηομζνων του ΟΡΑΝΔΑ,προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν  2023 - 2024.  
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια γάλακτοσ (τφπου εβαπορζ), 410 gr, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α., ανζρχεται ςτο ποςό των #294.486,03#€,  διακοςίων ενενιντα τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων 
ογδόντα ζξθ  ευρϊ και τριϊν λεπτϊν, και αναλυτικά: 

 
Για το ζτοσ 2023 : 
Το ςυνολικό ποςό των #147.813,72#€, εκατόν ςαράντα επτάχιλιάδων οκτακοςίων δζκα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα δφο 
λεπτϊν,κα βαρφνει: 





 

161 

- τον Φ.10 - Δ.12 Ξ.Α. 6061.001 «Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ»  ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 
2023 και 
 
Για το ζτοσ 2024: 
Το ςυνολικό ποςό των #146.672,31#€, εκατόν ςαράντα ζξθ  χιλιάδων εξακόςια εβδομιντα δφο ευρϊ και  τριάντα  ενόσ 
λεπτϊν,κα βαρφνει: 
- τον Φ.10 - Δ.12 Ξ.Α. 6061.001 «Δαπάνεσ για τθν προμικεια παροχϊν ςε είδοσ»,ςτονπροχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 
2024  
 
 

Β. ΕΛΔΛΞΣ ΚΕΧΠΛΞΣ ΞΑΛ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 

1. Διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2. Ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν. 

3. Άρκρο 4 παρ. 1 τθσ από 12.12.2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Φ.Ε.Κ. 240 τεφχοσ Αϋ) θ οποία κυρϊκθκε με το 
άρκρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τεφχοσ Αϋ) «Θ διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν - χορθγθτϊν, για προμικειεσ α. 
τροωίμων, … για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικϊν τουσ Ρροςϊπων, πραγματοποιείται εωεξισ 
από τουσ οικείουσ Διμουσ …», ςφμωωνα με το οποίο γίνεται πλζον Ενιαία διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν εν λόγω 
προμικεια από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου Ακθναίων για όλουσ τουσ ωορείσ του. 

4. Διατάξεισ τουΡ. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08.06.2006), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

5. Διατάξεισ τουΡ. 3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07-06-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

6. Διατάξεισ του Ρ. 4605/2019 (Φ.Ε.Ξ. 52/Αϋ/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροωοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυωκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ 
απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Τθν αρικ. 403/4.10.2021 (ΑΔΑ: 9ΒΡΨΣΩΦ-ΞΨ2) Απόωαςθ Δθμάρχου Ακθναίων περί οριςμοφ Ρροζδρου του Δ.Σ. του 
ΟΡΑΝΔΑ. 

8. Διατάξεισ του Ρ. 4700/2020 (Φ.Ε.Ξ. 127/Αϋ/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

9. Διατάξεισ του Ρ. 4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09.03.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και 
άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

10. Αρικμ. πρωτ. 123028/12.05.2021  εγκφκλιοσ,τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και  Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων. 

11. Αρικμ.525/2022 (ΑΔΑ:6AIBΣΩΦ-5AE ) Απόωαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΟΡΑΝΔΑ., με τθν οποία εγκρίκθκε θ 
χοριγθςθ γάλακτοσ τφπου εβαπορζ, ωσ προσ το είδοσ παροχισ για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του 
ΟΡΑΝΔΑ,προχπολογιςμϊν οικονομικϊν ετϊν  2023 – 2024. 

12. Aρικμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΣΨΒ-ΧΨΕ) εγκφκλιο τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με 
κζμα «Διευκρινιςεισ ωσ προσ τθν αφξθςθ των τιμϊν και τα προβλιματα ςτθν εωοδιαςτικι αλυςίδα λόγω τθσ ενεργειακισ 
κρίςθσ, τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία και των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν του COVID 19». 

13. Διατάξεισ του Ρ. 4965/2022 (Φ.Ε.Ξ. 162/Αϋ/02.09.2022), άρκρο 7 ϋϋιτρα αναπροςαρμογισ των τιμϊν ςτισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν Τροποποίθςθ άρκρου 53 του ν. 4412/2016ϋϋ. 

14. Αρικμ. πρωτ. 95213/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6Π8Σ46ΠΨΟΦ-ΔΟΓ) εγκφκλιοσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, με 
κζμα: ϋϋΕγκφκλιοσ περί εωαρμογισ των παρ. 9 ζωσ 10α του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 περί εωαρμογισ τθσ ριτρασ 
αναπροςαρμογισ των τιμϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊνϋϋ. 

15. Αρικμ. πρωτ. 16372/14.12.2022 (ΑΔΑΠ: 22REQ011815291)  αίτθμα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν του ΟΡΑΝΔΑ 

16. Αρικμ. Ρρωτ.16475/15.12.2022 (ΑΔΑ: 68ΩΛΣΩΦ-ΨΓΧ) Απόωαςθ Ζγκριςθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ,  και εγκεκριμζνο 
αίτθμα με ΑΔΑΠ: 22REQ0118288092022 

17. Αρικμ.  Ρρωτ. 16514/16.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΨΨΣΩΦ-ΚΩΓ) Βεβαίωςθ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ. 
 
 

ΑΦΚΦΣ 2
ο 

ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΑΡΑΚΕΧΘΧ 
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, επί τθσ τιμισ 
του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ.  
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ΑΦΚΦΣ 3
ο
 

ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ (ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΞΑΛ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ) 

Α. ΕΓΓΩΘΧΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο 2% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ, άνευ Φ.Υ.Α., για το ςφνολο των ποςοτιτων του άρκρου του ενιαίου Ενδεικτικοφ Υροχπολογιςμοφ. 

α) Εάν θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςωορά δε γίνεται δεκτι. 
β) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά από τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςωοράσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον 
προςωζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
γ) Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του 
οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν που ορίηεται ςτα ζγγραωα 
τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
δ) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ παραλείψει να υποβάλλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, θ προςωορά 
του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ 
προςωοράσ του προθγοφμενου εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Β. ΕΓΓΩΘΧΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Υ.Α. και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 
(άρκρο 72 παρ. 1 περ. β. του Ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 21 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει). 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το ςυμβατικό χρόνο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ ανακζτουςα αρχι οωείλει 
να απαιτεί από τον ανάδοχο να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%)επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ από τον ανάδοχο των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
 
 

ΑΦΚΦΣ 4
ο
 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΞΑΛ ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 
4.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από 
τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμωωνίασ, κακϊσ και  
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
4.2 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν υποχρεοφται να λάβει 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι προκειμζνου να υποβάλλει προςωορά. Υποχρεοφται όμωσ, να λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορωι εωόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ. 3 Ν.4412/2016).  
4.3 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 παρ. 4 Ν.4412/2016). 
 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
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ΑΦΚΦΣ 5
ο
 

ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΥΣΛΣΨΛΞΘΧ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
5.1 ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΨΘΨΑ ΑΧΞΘΧΘΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ 
Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι 
ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ.  

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναωορά ςτο ειδικό επάγγελμα.  

 Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016.  

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 
Για τθν απόδειξθ τθσκαταλλθλότθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί 
προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραωισ του ςτο οικείο επιμελθτιριο, μετά τθν 
αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 
 
5.2 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΥΑΦΞΕΛΑ  
Πςον αωορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊνγια τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
(ζτθ 2019, 2020, 2021) κατ’ ανϊτατο όριο (ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των 
δραςτθριοτιτων του) ίςο ι ανϊτερο με το 50% του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, χωρίσ τον Φ.Υ.Α. 

 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιωιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 
χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι 
ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του άνω ορίου (50%).  

Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα 
προςκομίςει ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2019 - 2020 - 2021), 
ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, ςτισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ςχετικι 
εκ του νόμου υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ςτθ χϊρα του υποψθωίου.  

Στθν περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, προςκομίηει τα ζντυπα Ε3  ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ περί του φψουσ του «γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν», κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν.  
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικι με τα υπό προμικεια είδθ, κατά χρονικό 
διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εωόςον υπάρχουν, ι 
τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
5.3 ΨΕΧΡΛΞΘ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑ 
Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθταγια τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 
ωορείσ απαιτείται: 
5.3.1 Οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ προκφπτει από τθν ςυςτθματικι πραγματοποίθςθ παρόμοιων παραδόςεων ςτο πρόςωατο παρελκόν. Ειδικότερα, κα 
πρζπει να ζχουν πραγματοποιιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019-2020-2021), ζωσ τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ 
ιδίου είδουσ (γάλα εβαπορζ), από τισ οποίεσ να προκφπτει ελάχιςτθ ςυνολικι ποςότθτα ίςθ του 70% των ηθτοφμενων 
ποςοτιτων, κατανεμθμζνεσ ωσ εξισ: 
- Το 50% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μζχρι τρεισ (3) ςυμβάςεισ, οι οποίεσ κα 
πρζπει να ζχουν εκτελεςτεί εντόσ ενόσ (1) ζτουσ, ιτοι 2019 ι 2020 ι 2021. 
- Το 20% των παραδοτζων ποςοτιτων να προκφπτει από μία (1) ςφμβαςθ, θ οποία κα πρζπει να ζχει 
εκτελεςτεί υποχρεωτικά εντόσ του ζτουσ 2021. 
Ρροσ άρςθ πάςθσ αμωιβολίασ διευκρινίηεται ότι ςυμμετζχων που ζχει πραγματοποιιςει παραδόςεισ ελάχιςτθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ ίςθ του 70% των ηθτοφμενων ποςοτιτων, το οποίο κα προκφπτει από μζχρι τζςςερισ (4) ςυμβάςεισ εντόσ του 
ζτουσ 2021, πλθροί το ωσ άνω τικζμενο κριτιριο. 
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Δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια αωορά ςε μεγάλο όγκο ποςοτιτων, για τθ διαςωάλιςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αποτελεί κεμελίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ του 
ςυμμετζχοντα οικονομικοφ ωορζα (εν δυνάμει αναδόχου). 
Διευκρινίηεται ότι, το 50% τουλάχιςτον των ποςοτιτων του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων, κα παραδοκεί ςτο 
πρϊτο ςυμβατικό ζτοσ, ιτοι εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
5.3.2 να διακζτουν τα κατάλλθλα μεταωορικά μζςα (οχιματα) για τθ μεταωορά του υπό προμικεια είδουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ, εωόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, κα 
προςκομίςει: 
Για τθν περίπτωςθ 5.3.1,α) εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ 
από τθν αρμόδια αρχι και β) εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά, είτε  
βεβαίωςθ του αποδζκτθ τθσ προμικειασ. 
 

Για τθν περίπτωςθ 5.3.2 (Σχετ.: Οι αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Εωετείου Ακθνϊν 13/2021 ςκζψθ 7 και 679/2022 ςκζψθ 6) 

● Βεβαίωςθ καταλλθλόλθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ τροφίμων και ποτϊν, ςφμωωνα με τθν 
αρικμ.πρωτ.Δ1γ/ΓΡ/46890/26/7/2021 εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Υγείασ &Υγιεινισ περιβάλλοντοσ του Υπουργείου 
Υγείασ και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι  Νομοκεςία, 
ι 
● Βεβαίωςθ /άδεια καταλλθλότθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 11, 
παρ.6 του Ρ.Δ.40/1977 (ΦΕΚ 18 Αϋ), και τθν ιςχφουςα εκνικι και ευρωπαϊκι Νομοκεςία. 
 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται από ζνα ι 
περιςςότερα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

ΑΦΚΦΣ 6
ο
 

ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 
Για τθν πλιρωςθ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν του υπό προμικεια είδουσ και των τεχνικϊν απαιτιςεων, κατά το ςτάδιο 
υποβολισ τθσ προςωοράσ κα πρζπει να υποβλθκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ: 

I. Υλιρθσ Ψεχνικι Υεριγραφι, θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ για τθν 
καταλλθλόλθτα του προςωερόμενου είδουσ και τθ ςυμωωνία τουσ με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ.   

ΛΛ.Οι οικονομικοί ωορείσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα 
διαςωάλιςθσ και κα πρζπει να διακζτουν τα κάτωκι πιςτοποιθτικά, τα οποία κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο ωορζα διαπίςτευςθσ του εξωτερικοφ, εν ιςχφ 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ (και κα παραμζνουν ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ): 

• Ριςτοποιθτικό ISO 22000 ι ιςοδφναμο - Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Αςωάλειασ Τροωίμων  
• Ριςτοποιθτικό ISO 9001 - Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ ι ιςοδφναμό του. 
• Ριςτοποιθτικό ISO 45001 ι ιςοδφναμό του - Συςτιματα διαχείριςθσ για τθν υγεία και τθν αςωάλεια ςτθν εργαςία. 
 
III. Ωπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 
• θ χϊρα καταγωγισ του προςωερόμενου προϊόντοσ και θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία παράγεται το προςωερόμενο 
προϊόν, κακϊσ και ο τόποσ εγκατάςταςισ τθσ και  
•  θ μονάδα παραγωγισ του προϊόντοσ είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO. 
• Πταν οι προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάηουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν 
προςωορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςωερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. 

 Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ εγκυτίωςθσ του προϊόντοσ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωποσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντι 
τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ 
αποδοχι. 
• το προϊόν είναι κατάλλθλο για αποκικευςθ ςτθν κερμοκραςία των 25 

ο
C μζχρι τθν αναγραωόμενθ θμερομθνία λιξθσ του. 

 
 
 
ΑΦΚΦΣ 7

ο
 

ΔΕΛΓΠΑ - ΑΡΨΛΔΕΛΓΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΦΣΦΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων 
εργαηομζνων του ΣΥΑΡΔΑ 
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- Οι προςωζροντεσυποχρεοφνται,επί ποινι αποκλειςμοφ,να προςκομίςουνδείγμα εισ διπλοφν (δείγμα - αντιδείγμα) το οποίο 
κα ςυνοδεφεται από ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, το οποίο κα ζχει εκδοκεί τουλάχιςτον εντόσ ζξι (6) μθνϊν από 
τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςωοράσ. 
Οι αναλφςεισ κα περιζχουν το ςφνολο των χθμικϊν και μικροβιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν του γάλακτοσ που αναωζρονται 
ςτισ ϋϋΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣϋϋ, (Για τθν περ. 5, 6 και 7 τθσ παραγράωου ϋϋΧΘΜΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ και για τθν περ. 1 
τθσ παραγράωου ϋϋΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑϋϋ, όταν δεν αναφζρονται ςτθν χθμικι ανάλυςθ, κα γίνεται δεκτι 
βεβαίωςθ - διλωςθ τθσ μονάδασ παραγωγισ).  
Σι αναλφςεισ κα ςυμπεριλθφκοφν και ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ.  
Τα δείγματα κατατίκενται ςτο Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων, τθσ Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν & 
Αποκθκϊν του Διμου Ακθναίων (Ραλαιολόγου 9, 1οσ όροωοσ, 10438, Ακινα), επί αποδείξει ιτοι δελτίο αποςτολισ, εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ προςωοράσ (ϊρεσ 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.).  
Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςωοράσ από το αρμόδιο όργανο, τίκενται υπόψθ του και τα ςχετικά δείγματα 
τα οποία αξιολογοφνται με μακροςκοπικό ζλεγχο που περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ. 
Το δείγμα κακϊσ και θ ανάλυςι του, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ - 
επί ποινι αποκλειςμοφ. 
- Θ αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ των δειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν γνωμοδοτικό 
όργανο κατά τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
 
Είναι αποδεκτό οι οικονομικοί φορείσ να προςκομίςουν ανάλυςθ αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, μόνο για το δείγμα, 
δεδομζνου ότι το αντιδείγμα είναι το ίδιο προϊόν.  
 
 

ΑΦΚΦΣ 8
ο
 

ΧΦΣΡΣΧ ΛΧΧΩΣΧ  ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 
Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε 
(365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςωορϊν. Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο 
ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 
λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21 του Ν.4782/2021 και ιςχφει, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο 
με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

 

ΑΦΚΦΣ 9
ο
 

ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ - ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
9.1 ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
ςυμωωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 
76928/13-07-2021 ΥΑ *Φ.Ε.Κ. 3075/Βϋ/13-07-2021]). 
 
Χρόνοσ ζναρξθσ εκτζλεςθσ και διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ και παράδοςθσ του είδουσ,ορίηεται ςε είκοςι 
τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 
9.2 ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 
ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ 
τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει.’ 
 

 
ΑΦΚΦΣ 10

ο
 

ΔΛΞΑΛΩΠΑ ΠΣΡΣΠΕΦΣΩΧ ΟΩΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν.4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν 
παράγραωο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 22 του Ν.4782/2021, και, ωσ εκ 
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

ΑΦΚΦΣ 11
ο
 

ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ – ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 
11.1 ΨΦΣΥΣΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ 
Θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του  εκάςτοτε παραςτατικοφ, μετά από 
κάκε παραλαβι του είδουσ, αωοφ ζχει υπογραωεί από τθν αρμόδια Επιτροπι το Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ και 
αωοφ αωαιρεκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του Ν. 
4782/2021 και ιςχφει, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 105 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει, περί παραλαβισ ειδϊν. 
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του είδουσ ςτθν αποκικθ του ωορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι. 
δ) Ριςτοποιθτικά ωορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
11.2 ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (όπωσ ιςχφουν κάκε ωορά), ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 
ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τον 
ΟΡΑΝΔΑ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθωιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 
του Ν. 4412/2016. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Ν. 4912/2022 και ιςχφει). 

γ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ. Κατά τθν υπογραωι τθσ Σφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον ανάδοχο το 
αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ εξόδων δθμοςίευςθσ. 

δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά 
υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% 
επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

ΑΦΚΦΣ 12
ο
 

ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ - ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΘΦΩΘΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 
12.1 ΞΘΦΩΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ ΦΣΦΕΑ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 

12.1.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, με τθν 
επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 ϋϋΡρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊνϋϋ του 
Ν. 4412/2016 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει),για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά.  

β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορωωκεί με τισ ςχετικζσ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμωωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμωωνθμζνου 
χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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γ) εωόςον δε ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δε ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που κα κακοριςτεί κάκε ωορά από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα με όςα προβλζπονται 
ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 2 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ν. 4782/2021 και 
ιςχφει). 

12.1.2 Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ), θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του. (Θ ταςςόμενθ 
προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν). Αν θ 
ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

12.1.3 Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αωοροφν ςε υπαιτιότθτα του ωορζα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του αποωαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α)ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου 
από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του Ν. 4412/2016 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει,περί 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
β) καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό ωορζα που ζχει λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα, από τρίτο οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32. Ο 
τρόποσ υπολογιςμοφ, κακϊσ και ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ καταλογιςμοφ του διαωζροντοσ  ςτον ζκπτωτο οικονομικό 
ωορζα περιγράωεται αναλυτικά ςτο αντίςτοιχο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 103 του 
Ν. 4782/2021 και ιςχφει. 
 
12.2 ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΘΦΩΘΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ ΩΧ ΕΞΥΨΩΨΣΩ 
Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία είναι 
αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν εωαρμογι του άρκρου 74, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 

 

ΑΦΚΦΣ 13
ο
 

ΧΦΣΡΣΧ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ 
(άρκρο 206 του Ρ. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ρ. 4782/2021  

και ιςχφει) 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το εν λόγω είδοσ μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίηεται ςτο 
άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του είδουσ μπορεί να παρατείνεται υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τουσ,  
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από 
γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εωόςον ςυμωωνεί ο 
προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, 
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ. 
Θ απόωαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του 
Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ παράταςθστου ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016, περί κυρϊςεων για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. 
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Με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ  του είδουσ μπορεί να 
μετατίκεται.  
Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ του ςυμβατικοφ είδουσ. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου ωόρτωςθσ - παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
 
Εάν λιξει οςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ κατά 
τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το ςυμβατικό είδοσ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ του είδουσ και 
τθν Επιτροπισ Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 
 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτοφ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθσ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 
 
Επιςθμαίνεται ότι: 
Σε περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, θ χρονικι παράταςθ κα γίνει υπό τον όρο ότι δεν κα υπάρξει 
υπζρβαςθ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων και τθσ ςυμβατικισ ςυνολικισ δαπάνθσ του είδουσ (Ελ.Συν.Στϋ Κλιμ. Ρράξεισ 70/2016, 
111/2016, 83/2017, 109/2017). 

 
ΑΦΚΦΣ 14

ο
 

ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΛ ΣΦΣΛ  ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ - ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ  

Το προσ παράδοςθ είδοσ, πρζπει να είναι απολφτωσ ςφμωωνο με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ Υπθρεςίασ, κα πρζπει να 
είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από κάκε νομικό ι πραγματικό (κρυωό ι ωανερό) ελάττωμα, κα πρζπει δε να είναι 
ζτοιμο και κατάλλθλο για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  
 

 
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ των δικαιοφχων εργαηομζνων του ΣΥΑΡΔΑ: 

Οι παραγγελίεσ κα είναι τμθματικζσ ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Οι δε παραδόςεισ δφναται να 
μθν είναιιςόποςεσ, αλλά κα ποικίλλουν ςε ςχζςθ με τουσ δικαιοφχουσ εργαηομζνουσ.  

Θα γίνεται εντόσ των εργάςιμων ωρϊν (8:00 – 14:00), μετά από ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του 
ΟΡΑΝΔΑ και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν παραγγελία εντόσ του χϊρου που κα 
του υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία, ςε χρόνο και ςε ποςότθτεσ. 

Θα γίνεται φςτερα από επιμελθμζνθ ςυςκευαςία ςε χαρτοκιβϊτια των 24 ι 48 κουτιϊν, ςφμωωνα με τισ 
εκάςτοτε υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Το παραδιδόμενο είδοσ κα πρζπει να αναγράωει ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία λιξεωσ ςτο κουτί, 
τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν μετά τθν θμερομθνία τθσ εκάςτοτε τμθματικισ  παράδοςθσ. 

Σε κάκε μεταλλικό κουτί, ςε εμωανζσ ςθμείο, πρζπει να αναγράωεται ειδικι ςιμανςθ:«ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΥΦΣΝΣΡ 
ΔΛΑΨΛΚΕΨΑΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΠΣΡΣΡ ΧΨΣΩΧ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΩΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ  ΞΑΛ ΨΩΡ 
Ρ.Υ.Δ.Δ. ΑΩΨΣΩ».  

 
Θ παράδοςθ του γάλακτοσ κα γίνεται από τον ανάδοχο προμθκευτι ςτθν αποκικθ του ΟΡΑΝΔΑ Λ. Κθωιςοφ 162 & Λ. 
Ακθνϊν, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον υπεφκυνο ςτο τθλ. 210-5147011 και ο προμθκευτισ κα είναι υποχρεωμζνοσ να 
ειδοποιιςει για τθν παράδοςθ πζντε (5) θμζρεσ νωρίτερα. 
Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αυξιςει ι να μειϊςει τα ςθμεία παράδοςθσ από τον προμθκευτι ςτθν περίπτωςθ που 
είναι αναγκαίο. 
 
● ΑΡΩΨΕΦΑ ΒΛΑ: 
Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ αδυνατεί να προμθκεφςει το εν λόγω είδοσ, υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από 
τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναωζρει εγγράωωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ παράδοςθσ - παραλαβισ του είδουσ τθσ προμικειασ που κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
ΟΡΑΝΔΑ ι ςε λόγουσ  ανωτζρασ βίασ, θ προκεςμία παράδοςθσ κα παρατακεί για τόςο χρόνο όςο κα διαρκζςει το από 
υπαιτιότθτα του ΟΡΑΝΔΑ ι θ από ανωτζρω βία εμπόδιο με Απόωαςθ του ΟΡΑΝΔΑ

 

Ο προμθκευτισ γι’ αυτιν τθν κακυςτζρθςθ, δεν κα δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμιϊςεωσ  από τον ΟΡΑΝΔΑ, άλλωσ 
ρθτϊσ παραιτείται από τϊρα κάκε δικαιϊματοσ ι αξιϊςεϊσ του.   
 
● Λόγοι ανωτζρασ βίασ κεωροφνται λοιμόσ, ςειςμόσ, απεργία, απαγόρευςθ τθσ κυκλοωορίασ του ςυγκεκριμζνου είδουσ από 
κεςμοκετθμζνα όργανα κ.λ.π. 
 

ΑΦΚΦΣ 15
ο 

ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

Τα μζςα μεταωοράσ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ για τθν μεταωορά του είδουσ όπωσ κακορίηονται ςτο 
παράρτθμα ΙΙ Κεω. ΙV του Ε.Κ. 852/2004 και ςφμωωνα με τισ αναωορζσ ςτουσ αντίςτοιχουσ Οδθγοφσ Ορκισ Υγιεινισ 
Ρρακτικισ του Ε.Φ.Ε.Τ. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζςει τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταωορικά μζςα και το απαιτοφμενο 
εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν ωορτοεκωόρτωςθ και μεταωορά εντόσ των χϊρων που κα υποδείξει θ Υπθρεςία, 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι και με δαπάνθ του ιδίου. 
Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ ςωςτι μεταωορά και παράδοςθ του είδουσ, 
μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και γενικά με κάκε απαιτθτι δαπάνθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ. 
Ευκφνεται δε προςωπικϊσ αυτόσ μονάχα (προμθκευτισ) αποκλειομζνθσ ρθτϊσ και απολφτωσ κάκε ευκφνθσ του ΟΡΑΝΔΑ 
για τα κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ ατυχιματα ι βλάβεσ που μπορεί να ςυμβοφν ςτο πάςθσ ωφςεωσ 
προςωπικό του ι ςε τρίτουσ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία και υποχρεοφται να καταβάλει κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία 
που τυχόν ικελε προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
 
 

ΑΦΚΦΣ 16
ο 

ΟΣΛΥΣΛ ΣΦΣΛ 
1. Ο προμθκευτισ ρθτά ςυνομολογεί με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ότι παραιτείται από κάκε ςχετικό δικαίωμα ι αξίωςθ 
αποηθμιϊςεϊσ του ζναντι του ΟΡΑΝΔΑ, ςε περίπτωςθ μθ κακθμερινισ ι για μακρό χρονικό διάςτθμα μθ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ που κα οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του ΟΡΑΝΔΑ, ι ςε ανωτζρα βία. 
2. Ο ΟΡΑΝΔΑ, διατθρεί το δικαίωμα προμικειασ του ανωτζρω είδουσ από δωρεζσ ι και από αποκζματα άλλων Φορζων, 
χωρίσ να γεννάται αξίωςθ αποηθμίωςθσ από μζρουσ του προμθκευτι. 
3. Ο ΟΡΑΝΔΑ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκευτεί ολόκλθρθ τθν ςυμβατικι ποςότθτα ενϊ ςε ενδεχόμενο λιξθσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου χωρίσ τθν εξάντλθςθ τθσ ποςότθτασ, αυτι (ςφμβαςθ) λφεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχοσ δεν ζχει 
δικαίωμα να διεκδικιςει από τον ΟΡΑΝΔΑ τυχόν οικονομικζσ αξιϊςεισ για αποηθμίωςθ του.   
4. Επίςθσ δεν δεςμεφεται ςε καμία περίπτωςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτο ςφνολό τθσ και διατθρεί το δικαίωμα 
για λόγουσ απρόβλεπτουσ ι εκτάκτων αναγκϊν, να παραγγείλει τα είδθ και τισ ποςότθτεσ που κεωρεί αναγκαίεσ, 
προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ του. Αποδεχόμενοσ τοφτο ρθτά ο προμθκευτισ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ 
διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από όποιο λόγο και αν προζρχεται. 
 
Αποδεχόμενοσ τοφτο ρθτά ο προμθκευτισ παραιτείται ρθτά του δικαιϊματοσ διάρρθξθσ του ωσ άνω ςυμβατικοφ όρου, από 
όποιο λόγο και αν προζρχεται. 
 

ΑΦΚΦΣ 17
ο
 

ΞΩΦΩΧΕΛΧ ΓΛΑ ΕΞΥΦΣΚΕΧΠΘ ΥΑΦΑΔΣΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ 
Αν το είδοσ ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 104 του Ν. 
4782/2021 και ιςχφει, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα 
είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ - παράδοςθ ι αντικατάςταςθ του είδουσ, 
με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο 
χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ 
και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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ΑΦΚΦΣ 18

ο
 

ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑ 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του είδουσ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εωόςον 
το επικυμεί, ο προμθκευτισ.  
Ο ζλεγχοσ, γενικά διακρίνεται ςε α) Μακροςκοπικό και β) Εργαςτθριακό. 
Α) Ο  Μακροςκοπικόσ περιλαμβάνει ό,τι παρατθρείται διά γυμνοφ οωκαλμοφ και διενεργείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. 
Β) Ο Εργαςτθριακόσ περιλαμβάνει χθμικι, μικροβιολογικι, παραςιτολογικι εξζταςθ κλπ που διενεργοφνται ςε ειδικά 
εργαςτιρια. Θ λιψθ δειγμάτων και θ αποςτολι τουσ ςε ειδικά εργαςτιρια, για τον εργαςτθριακό ζλεγχο, διενεργείται από 
τθν επιτροπι παραλαβισ όποτε αυτι κρίνει ςκόπιμο.  
Γ)  Σε περίπτωςθ που από τον Μακροςκοπικό ζλεγχο θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλλθλο για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ (παραλιψεισ ςιμανςθσ, λανκαςμζνεσ ενδείξεισ κ.λ.π.) ι επιβλαβζσ (ουςιϊδεισ μακροςκοπικζσ 
αλλοιϊςεισ, παρουςία εντόμων ι ξζνων ςωμάτων κ.τ.λ.)δφναται να μθν το επιςτρζψει ςτον προμθκευτι αλλά να καλζςει 
τον αρμόδιο Γεωπόνο, ι Κτθνίατρο ι Χθμικό τθσ Ρεριωζρειασ Αττικισ ι από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροωίμων, ανάλογα με το είδοσ του προϊόντοσ, προκειμζνου να αποωανκεί ςχετικά. 
 
Σε περίπτωςθ που, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αδυνατεί να παρευρεκεί τότε, θ επιτροπι  μπορεί να παραλάβει το προϊόν με 
επιωφλαξθ αναγράωοντασ τον λόγο, προκειμζνου να εξεταςκεί τθν επόμενθ μζρα.     
Δ) H δειγματολθψία για τθν διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου γίνεται ι από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ ι καλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου. 
Ε) Τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων, ςτα οποία δεν αναωζρεται θ καταλλθλότθτα ι μθ του προϊόντοσ, κα 
αποςτζλλονται ςτισ  αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτθνιατρικι Υπθρεςία  κ.λ.π.) για τον απαιτοφμενο χαρακτθριςμό.    
ΣΤ) Πταν διενεργείται δειγματολθψία, κατά τθν παραλαβι του προϊόντοσ, είναι απαραίτθτθ θ παρουςία του προμθκευτι 
ι εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου αυτοφ, ο οποίοσ κα υπογράφει το ςχετικό πρωτόκολλο. Χε περίπτωςθ που ο 
προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνείται να υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο δειγματολθψίασ, θ Επιτροπι ςθμειϊνει 
ςτο πρωτόκολλο ότι «ο προμθκευτισ ι ο εκπρόςωποσ του αρνικθκε να υπογράψει»  και διενεργεί κανονικά τθν 
δειγματολθψία. 
Η) Γενικότερα, κατά τθν διενζργεια δειγματολθψίασ, πρζπει να τθροφνται οι όροι που κακορίηονται ςτα «Ρερί 
δειγματολθψίασ» άρκρα του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν (Κ.Ρ.Τ.) ι ςε περίπτωςθ μικροβιολογικοφ ι τοξικολογικοφ ελζγχου 
(δθλθτθριάςεισ κ.λ.π.) τα οριηόμενα ςτισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ ι Κτθνιατρικζσ Διατάξεισ. Σθμειϊνεται ότι, εάν ηθτθκεί, 
παραδίδεται και ςτον προμθκευτι όμοιο δείγμα, επίςθμα ςωραγιςμζνο, το οποίο κα καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο 
δειγματολθψίασ.   
Θ) Σε περίπτωςθ που το δείγμα χαρακτθριςκεί μθ κανονικό θ παραπομπι ςτον Ειςαγγελζα κα γίνεται από τθν 
δειγματίηουςα Υπθρεςία. 
Θ) Ο προμθκευτισ βαρφνεται για τθ δαπάνθ ελζγχου κάκε δειγματολθψίασ ανεξαρτιτου αποτελζςματοσ. 
Ομειοδότθσ  κα πρζπει  να προςκομίηει, όταν του ηθτθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ ι το αρμόδιο τμιμα του ΟΡΑΝΔΑ, 
ωωτοαντίγραωο του Βιβλίου Αςτυκτθνιατρικοφ Ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, τισ αντίςτοιχεσ υπάρχουςεσ Αςτυκτθνιατρικζσ 
Εκκζςεισ που το ςυνοδεφουν κακϊσ και τυχόν μεταβολζσ αυτϊν που επιςυνζβθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.   
Oι μειοδότεσ κα πρζπει να προςκομίηουν τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων του προμθκευόμενου είδουσ από 
εγκεκριμζνα εργαςτιρια ελζγχου. 

 
ΑΦΚΦΣ 19

ο
 

ΥΑΦΑΟΑΒΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ 
19.1 Θ παραλαβι του είδουσ γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (του άρκρου 221 του Ν.4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του Ν. 4782/2021 και ιςχφει). 
19.2 Στθν περίπτωςθ τθσ μακροςκοπικισ εξζταςθσ, θ επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ 
μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου. 
Πταν διενεργείται και εργαςτθριακι εξζταςθ, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά το αποτζλεςμα του ελζγχου τοφτου. Εάν, λόγω τθσ ωφςθσ του είδουσ, όλοι οι 
προβλεπόμενοι ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ και δε μεςολαβοφν εργαςτθριακοί 
ζλεγχοι για τθ ςφνταξθ του ανωτζρω πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι, χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ 
πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ, θ επιτροπι μπορεί: 
α) να παραλάβει το είδοσ,  
β) να παραλάβει το είδοσ με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει το είδοσ. 
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
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19.3 Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ παραλάβει το είδοσ, με παρατθριςεισ αναωζρει ςτο ςχετικό 
πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ 
τθσ για το ηιτθμα αν το είδοσ είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εωόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά 
περίπτωςθ υπθρεςία του ωορζα, που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του είδουσ δεν επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία 
εκδίδεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι του είδουσ με ι χωρίσ ζκπτωςθ 
επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαωίου, το 
είδοσ μπορεί να απορριωκεί. 
Εάν το είδοσ απορρίπτεται από τθν επιτροπι λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά τον μακροςκοπικό ζλεγχο, θ 
επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 
19.4 Είδθ που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ τουσ ελζγχουσ που 
διενζργθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςτθ δευτεροβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν 
υπθρεςία. Θ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ προβαίνει εκ νζου ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ 
ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ 
παρ. 19.2 και 19.3 του παρόντοσ άρκρου. 

Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εξετάςεων που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να υποβάλει αίτθμα για επανεξζταςθ του είδουσ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ. Τα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ 
επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον προμθκευτι, εωόςον τα είδθ απορριωκοφν οριςτικά ι παραλθωκοφν με ζκπτωςθ, 
ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται  μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά 
καταλογίηονται με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι 
ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου.  

19.6 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ.  

19.7 Επίςθσ,παραπομπι, γιαεπανεξζταςθ του είδουσ, ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να γίνεται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινόμενου οργάνου, θ οποία ςυγκροτείται για τον ςκοπό αυτό, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 
που το είδοσ παραλιωκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπισ παραλαβισ.  

19.8 Επίςθσ, εάν ο προμθκευτισ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν κατά 
τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ εξζταςθ 
κατϋεωεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, με τον τρόπο που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/2016. Το 
αποτζλεςμα  τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να 
ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ. 

ΑΦΚΦΣ 20
ο
 

ΑΥΣΦΦΛΨΘ ΧΩΠΒΑΨΛΞΣΩ ΕΛΔΣΩΧ – ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ 
20.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ του είδουσ, με απόωαςθ του 
αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εωόςον ζχει 
λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
20.2 Θ επιςτροωι των ειδϊν που απορρίωκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριωκείςα και 
αωοφ αυτι παραλθωκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που 
απορρίωκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ 
ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 
πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου με τθν οποία 
και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριωκείςα ποςότθτα, ο ωορζασ 
μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροωι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
20.3  Με απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ  του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ επιςτροωι ςτον προμθκευτι των ειδϊν που απορρίωκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίωκθκε. 
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ΑΦΚΦΣ 21
ο 

ΑΡΑΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΨΛΠΘΧ 
Στθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά όροσ περί αναπροςαρμογισ τθσ 
τιμισ, υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 132 του ν.4412/16, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ. 
Για τθν αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εωαρμόηεται ο τφποσ: 
Τ=Τ προςωοράσ Χ (1+ΔΤΚ) 
Ππου: 
· ΔΤΚ: ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, όπωσ ζχει ανακοινωκεί από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μινα που προθγείται του χρόνου παράδοςθσ του είδουσ, ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του ζτουσ κατά το 
οποίο υποβλικθκε θ προςωορά του οικονομικοφ ωορζα, και ανακοινϊνεται ςε μθνιαία βάςθ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων 
· Τ προςωοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςωοράσ του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ και 
· Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 
Θ αναπροςαρμογι τθσ τιμισ εωαρμόηεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοςθσ του είδουσ, ςυντρζχουν ακροιςτικά οι εξισ 
ςυνκικεσ: 
α) ζχουν παρζλκει δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν, 
β) θ ςφμβαςθ που ςυνάπτεται ζχει διάρκεια μεγαλφτερθ ων δϊδεκα (12) μθνϊν, 
γ) ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι (ΔΤΚ) είναι μικρότεροσ από μείον τρία τοισ εκατό (-3%) και μεγαλφτεροσ από τρία τοισ εκατό 
(3%), 
δ) θ ανακζτουςα αρχι διακζτει τισ απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν εωαρμογι τθσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 
Στθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι, κατά τον χρόνο παράδοςθσ του είδουσ δε διακζτει τισ αναγκαίεσ πιςτϊςεισ, 
μπορεί να εωαρμόςει αναλόγωσ τθ ριτρα αναπροςαρμογισ με αναπροςαρμογι (αφξθςθ) των τιμϊν μονάδασ και με 
παράλλθλθ μείωςθ των προσ παράδοςθ ποςοτιτων τθσ προμικειασ, ςφμωωνα με τον ακόλουκο τφπο: 
𝛱= 𝛱𝜎φ𝜇𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍 × Τ Ρροςωοράσ/Τ 
Ππου: 
· Ρ: θ παραλαμβανόμενθ ποςότθτα, 
· Ρ ςφμβαςθσ: θ ποςότθτα που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, 
· Τ προςωοράσ: θ τιμι τθσ οικονομικισ προςωοράσ του οικονομικοφ ωορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ και 
· Τ: θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι. 

Στθν ανωτζρω περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει ςχετικι απόωαςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με τθν περ. 
α τθσ παρ. 1 του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

 
ΑΦΚΦΣ 22

ο
 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα Συγγραωι Υποχρεϊςεων και για ότι δεν προβλζωκθκε, ιςχφουν οι 
εκάςτοτε ςχετικζσ διατάξεισ του Ρ. 4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147/Αϋ/08.08.2016) «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και 
Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ρ.3463/2006(Φ.Ε.Ξ. 114/Αϋ/08.06.2006) 
«Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», του Ρ.3852/2010 (Φ.Ε.Ξ. 87/Αϋ/07.06.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», του Ρ. 4555/2018 (Φ.Ε.Ξ 133/Αϋ/19.07.2018) Ρρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι», του Ρ. 4735/2020 (Φ.Ε.Ξ. 197/Αϋ/12.10.2020) «Τροποποίθςθ του Κϊδικα Ελλθνικισ Ικαγζνειασ, νζο 
πλαίςιο επιλογισ διοικιςεων ςτον δθμόςιο τομζα, ρφκμιςθ οργανωτικϊν κεμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ικαγζνειασ και 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμόςιου Τομζα του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ρυκμίςεισ για τθν 
αναπτυξιακι προοπτικι και τθν εφρυκμθ λειτουργία των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», του Ρ. 
4782/2021 (Φ.Ε.Ξ. 36/Αϋ/09.03.2021)«Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ 
για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία», οι ςυναωείσ διατάξεισ εν γζνει, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που 
αναωζρονται ςτο προοίμιο τθσ παροφςθσ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Αποωάςεισ, Εγκφκλιοι 
κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ, ζςτω και αν δεν αναωζρεται ρθτά παραπάνω. 

 

ΕΛΧΘΓΘΨΘΧ 
 
 
 
 

 
Σ  ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΧ 

 
 
 
 

 
Σ ΔΛΕΩΚΩΡΨΘΧ  

 
 
 

 
ΕΟΕΡΘ ΧΩΠΕΩΡΛΔΣΩ 

 
ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ  ΞΑΦΑΧΑΟΛΣΧ 

 
ΓΕΩΦΓΛΣΧ ΠΥΣΩΦΕΑΧ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                                                                                 
                                                  
ΔΘΜΟΣ  ΑΘΘΝΑΙΩΝ                                                                           
ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        

Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΘΘΚΩΝ                             

ΤΜΘΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ                                               
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ          
  

ΕΡΨΩΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ  
 
 

Ο υπογραωόμενοσ………………………………………………………………………………………….. με ζδρα …………………….. 
………………………………………………  Ταχ/κι Δ/νςθ ………………………….……………………… Τθλ. …….……………………,  
email …………………………...…….,   αωοφ ζλαβα πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ υπ’ αρικμ. ………………. Διακιρυξθσ 
και των Ραραρτθμάτων αυτισ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι ανεπιωφλακτα, που αωοροφν ςτθν θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ άνω των ορίων, για τθν «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΩΝ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ (ΨΩΥΣΩ ΕΒΑΥΣΦΕ) 410GR ΓΛΑ ΨΛΧ ΑΡΑΓΞΕΧ ΨΩΡ 
ΔΛΞΑΛΣΩΧΩΡ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΑΚΘΡΑΛΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ ΕΥΣΥΨΕΩΣΠΕΡΩΡ ΑΥΣ ΑΩΨΣΡ 
ΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ(ΔΒΑ,ΞΩΑΔΑ, ΣΥΑΡΔΑ) », προςωζρω τθ παρακάτω τιμι:     
 
         

ΓΑΟΑ ΕΒΑΥΣΦΕ ΠΑΥ      

Α/Α 
ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 

ΕΛΔΣΩΧ 
ΠΣΡΑΔΑ 

ΠΕΨΦΘΧΘΧ 

ΧΩΡΣΟΣ  
ΥΣΧΣΨΘΨΩΡ  
2022 - 2023 - 

2024 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ 
ΨΛΠΘ 

ΠΣΡΑΔΣΧ 
ΧΕ ΕΩΦΩ 

ΓΕΡΛΞΣ 
ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦΩ ΧΩΦΛΧ 

Φ.Υ.Α. 2022-
2023-2024 

Φ.Υ.Α. 
13% 

ΓΕΡΛΞΣ ΧΩΡΣΟΣ ΧΕ 
ΕΩΦΩ 2022-2023-

2024 

1 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΡΟΕ 

ΡΛΘΕΣ  410 
Γ (ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΘ 

ΣΘΜΑΝΣΘ 
ΕΡΙ ΤΟΥ 
ΚΥΤΙΟΥ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4.186.397 …………….. ……………. ………….. ………………. 

ΧΩΡΣΟΣ: 4.186.397  ………………….€  …………………..€   

 
                                                Ακινα………………………………….2023 

 Σ ΥΦΣΧΦΕΦΩΡ 

 

 ___________________________ 

 (Χφραγίδα - Ωπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

 

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ 

Ονομαςία Τράπεηασ:  ....................................................................................................  
Κατάςτθμα:  ..............................................................................................  
Διεφκυνςθ (οδόσ - αρικμόσ, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 
Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………………. 
 
ΥΦΣΧ: ΨΣΡ ΔΙΠΣ ΑΚΘΡΑΜΩΡ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α………………………………………………………………... 
ΕΥΩ………………………………………………………………………………………………………… 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και 
ανεπιωφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ ………………………………………………………….64 
υπζρ του  

i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 
Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 
Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του ςτο διενεργοφμενο 

Διαγωνιςμό του Διμου Ακθναίων για τθν «Ανάδειξθ Χορθγθτϊν – Υρομθκευτϊν Ψροφίμων Υρομικεια 

γάλακτοσ (τυπου εβαπορζ) 410gr για τισ ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηόμενων του Διμου Ακθναίων 

και των εποπτευόμενων από αυτόν Ρομικϊν Υροςϊπων(ΔΒΑ,ΞΩΑΔΑ, ΣΥΑΡΔΑ) ,», ςφμωωνα με τθν υπ’ 

αρικμ. ………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ: …………………… και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν 

τθν …/…/2023.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ ου θ εγγφθςθ, που απορρζουν από τθ 

ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ' όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, 

μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο μζχρι τθν………………………………… , ι μζχρισ ότου 

αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 

Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

 

                                                           
64

 Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ το 

δικαίωμα προαίρεςθσ και τον Φ.Π.Α. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραωο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο 

οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςωοράσ, ςφμωωνα με τθν 

παράγραφο 2.3.6. τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ65.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυιςεων, που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε66. 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                        (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65  Άρκρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
66

 Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ 

αρικμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 

αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.  
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ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ  ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ …………………………………………………………………………  
Κατάςτθμα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………………  
 
Υροσ: ΨΣΡ ΔΘΠΣ ΑΚΘΡΑΛΩΡ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α.....................................................................  
ΕΥΩ ..................................................................................................................................... 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα  και  
ανεπιωφλακτα,  παραιτοφμενοι του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διθηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ …………….……………………………………………………67 

    υπζρ του  
i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 
iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 

Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νςθ …………………………………………………… 
 
ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για  τθν  καλι  εκτζλεςθ τθσ/των ομάδασ/ων 

ι/και του/των τμιματοσ/ων  τθσ  Σφμβαςθσ, που κα υπογράψει μαηί ςασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

«Ανάδειξθ Χορθγθτϊν – Υρομθκευτϊν Ψροφίμων Υρομικεια γάλακτοσ (τυπου εβαπορζ) 410gr για τισ 

ανάγκεσ των δικαιοφχων εργαηόμενων του Διμου Ακθναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν 

Ρομικϊν Υροςϊπων(ΔΒΑ,ΞΩΑΔΑ, ΣΥΑΡΔΑ) ,», ςφμωωνα με τθν υπ’ αρικμ……….. πράξθ Οικονομικισ 

Επιτροπισ (ΑΔΑ:……………) και τθν υπ’ αρικμ. ………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ:……………………  

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμωιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραωθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει μζχρι και τθν………………….,  ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραωεί ι μζχρισ 

ότου λάβουμε ζγγραωθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από 

κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε  υπεφκυνα ότι το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν που ζχουν δοκεί 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα 

να εκδίδουμε68.     

                                                                                              (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραωι)                                                               

                                                           
67 Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ τον 

Φ.Π.Α. 
68 Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ 

αρικμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Τπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 

αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ – ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΣΔΘΓΛΕΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΕΡΛΑΛΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  
ΨΣ  Ε Ω Φ Ω Υ Α Ν Ξ Σ  Ε Ρ Λ Α Λ Σ  Ε ΓΓΦ Α Φ Σ  ΧΩ Π Β Α ΧΘ Χ (Ε Ε Ε Χ)  Ε Λ Ρ Α Λ  Α Ρ Α Φ Ψ Θ Π Ε Ρ Σ   Ε Χ Ω Φ Λ ΧΨ Α ,  Ω Χ Α Ρ Α Υ Σ ΧΥ Α Χ Ψ Σ  Π Ε Φ Σ Χ  

Ψ Θ Χ Υ Α Φ Σ Ω ΧΑ Χ Δ Λ Α Ξ Θ Φ Ω  Θ Χ ,  ΧΨ Σ Ρ  Θ Ο Ε Ξ Ψ Φ Σ Ρ Λ Ξ Σ  Χ Ω Φ Σ  Ψ Σ Ω  Δ Λ Α ΓΩ Ρ Λ ΧΠ Σ Ω  ΧΨ Σ  Ε ΧΘ Δ Θ Χ ,  ΧΕ  Π Σ Φ Φ Θ  Α Φ Χ Ε Λ Σ Ω  

.pdf   Ξ Α Λ  ΧΕ  Π Σ Φ Φ Θ  Α Φ Χ Ε Λ Σ Ω  .X M L  
 
1. Πζρθ και Ενότθτεσ του ΕΕΕΧ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  
Πζροσ I: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι 
Πζροσ II: Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  
        Ενότθτα Α:  Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα 
        Ενότθτα Β:  Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ ωορζα 
        Ενότθτα Γ:   Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
        Ενότθτα Δ:  Ρλθροωορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικον. ωορζασ 
Πζροσ III:  Οόγοι αποκλειςμοφ 
        Ενότθτα Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ  
        Ενότθτα Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ  
        Ενότθτα Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αωερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμωερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα  
        Ενότθτα Δ: Αμιγϊσ Εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ  
Πζροσ IV: Ξριτιρια επιλογισ 
        Ενότθτα Α: Καταλλθλότθτα.  
        Ενότθτα Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
        Ενότθτα Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  
        Ενότθτα Δ: Συςτιματα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
Πζροσ V:  Υεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων (δεν απαιτείται θ 
ςυμπλιρωςθ του εν λόγω πεδίου ςε ανοικτι διαδικαςία) 
Πζροσ VI: Ψελικζσ δθλϊςεισ 
 
2. Υωσ υποβάλλεται το ΕΕΕΧ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται μζςω 
του ΕΧΘΔΘΧ 
Οι οικονομικοί ωορείσ οωείλουν να υποβάλουν με τθν προςωορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ αυτό 
ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ ωορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε 
ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορωι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθ διακιρυξθ.  

2.1 Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί ωορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορωι αρχείου PDF, το οποίο και 
αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:  
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα 
πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον 
θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο 
PDF αντί να το δρομολογεί ςε ωυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ 
από ωυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου .xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί ωορείσ μποροφν να προςωεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα 
τα δεδομζνα που αωοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναωζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορωι .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθωιακά και να το υποβάλλουν 
ςτον ςχετικό διαγωνιςμό.  

2.3 Ο οικονομικόσ ωορζασ, ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα διαδικαςία ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα ΕΕΕΣ.   

2.4 Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.5 Χωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τρίτουσ ωορείσ και 
ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ αυτϊν. 
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Οι τρίτοι φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροωορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα» και Β «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ ωορζα»  
Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ  
Γ. Στο Μζροσ ΙV «Κριτιρια Επιλογισ» ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ οι πλθροωορίεσ των κριτθρίων (των 
παραγράωων 2.2.5 – 2.2.6  τθσ παροφςασ), ςτον οποίο ςτθρίηεται ο υποψιωιοσ οικονομικόσ ωορζασ.  
Δ.  Θ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ ολοκλθρϊνεται με το Μζροσ VΙ «Τελικζσ Δθλϊςεισ» όπου δθλϊνεται θ ακρίβεια και θ 
ορκότθτα των ςτοιχείων, όπωσ αναωζρεται ςτο εν λόγω Μζροσ.    
Ψο/Ψα ΕΕΕΧ του/των τρίτου/ων ςυνυποβάλλεται/ονται από τον προςωζροντα οικονομικό ωορζα εντόσ του 
υποωακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςωορά». 
2.6 Χωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τρίτουσ 
ωορείσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορωι 
υπεργολαβίασ. 
 
Ο υπεργολάβοσ, επίςθσ, ςυμπλθρϊνει το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 
Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροωορίεσ που 
απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα» και Β «Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ ωορζα»  
Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ. 
Ψο ΕΕΕΧ του υπεργολάβου ςυνυποβάλλεται από τον προςωζροντα οικονομικό ωορζα εντόσ του υποωακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςωορά». 
 
3. Ωπογραφι Ε.Ε.Ε.Χ. 
Α. Ψο ΕΕΕΧ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. 
 Β. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 
απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω του ΕΕΕΣ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Υποβάλλεται ζνα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν θλεκτρονικι 
υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.

69
  

Γ. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 
για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ ωορζα.  Εξακολουκεί να υωίςταται θ 

δυνατότθτα να υπογράωεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που αναωζρονται ςτα τελευταία δφο εδάωια του άρκρου 73 
παρ. 1 του  ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙΙ – ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΥΦΣΧΩΥΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το ωυςικό πρόςωπο 

που υπογράωει τθν προςωορά ωσ Ρροςωζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 

τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ ωακζλουσ 

τθσ προςωοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το ωυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςωζρων ι Νόμιμοσ 

Εκπρόςωποσ Ρροςωζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςωοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςωάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 

ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 

των Ρροςωερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 

του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 

περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι ωορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 

πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαωάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμωωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 

ωορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν 

κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαωορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 

εκκρεμοδικίασ αναωορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζωονται. 

V. Το ωυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςωζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςωζροντοσ, μπορεί 

να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αωοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςωάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςωάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 

ακζμιτθ καταςτροωι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 

και κάκε άλλθσ μορωι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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