
               

                                                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                                    7714/2018

              ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

                                   2018-2019               

                                                    

1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση : ΠΛΑΣΤΗΡΑ 62 Τ.Κ. 43100
Πληροφ.ΒΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
Πληροφ. στα Τηλ. : 24413-54715
Fax : 24413-50711
Email: vouzas@dimoskarditsas.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
7714/2018

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ

 ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 165.726,00 € (με τον Φ.Π.Α.)
Τόπος διεξαγωγής 
Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΙΤΙΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4412/2016 ,  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 165.726,00€ με ΦΠΑ (133.650,00€ χωρίς ΦΠΑ) που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του N.4412/2016
2. Των Ν. 3886/2010 και Ν.4250/2014
3. Την υπ' αριθμ 11543/εγκ.3/26-3-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 
4. Το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
7. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α).
8.  To  Ν.  4281/2014  (160  Α)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9,
παρ.4β).
10.  Την  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ  2677/Β)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
11.  Το N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  – Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
12. Η αριθμ. Γ2/3732/20-9-1988 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 767/21-10-1988 τ. Β΄),  «Δωρεάν σίτιση μαθητών
των
Μ24. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄), σύμφωνα με την
οποία,
προστίθεται εδάφιο 18 στην παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), με το οποίο επανα-
φέρεται
στους δήμους, αναδρομικά από 1.7.2013, η αρμοδιότητα της σίτισης των μαθητών μουσικών και
καλλιτεχνικών  σχολείων,  που  είχε  καταργηθεί  με  το  άρθρο  όγδοο  του  Ν.  4089/12  (ΦΕΚ
206/26.10.2012
τεύχος Α').Μουσικών Γυμνασίων»
13.  Την με αριθμό    185/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας
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14. Την με αριθμό 147 - 148/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές  προδιαγραφές  με  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της
διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού των αναφερομένων προμηθειών.

Κωδικοί CPV που ισχύουν: 15894210-6
Η  διακήρυξη  είναι  διαθέσιμη  στο  site  του  Δήμου  www.  karditsa  -  city  .gr   &
http://www.dimoskarditsas.gov.gr με διαδρομή
Εφημερίδα  Υπηρεσίας  ->  Προκηρύξεις-διαγωνισμοί  και  στο  www.promitheus.gov.gr,  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/
2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  στο  ΠΔ.60/07  και  συμπληρωματικά  στο
Π.Δ. 118/07καί 4412/2016

Κριτήριο κατακύρωσης  της προμήθειας ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ « ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
-  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018-19 θα  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  απο
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 86
του Ν. 4412/2016.
Τα στοιχεία της προμήθειας που περιλαμβάνονται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα (αναλυτικά
λόγω πληθώρας στο παράρτημα Α της παρούσας), ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ €

330 150 49.500 2,70 133.650,00
ΦΠΑ 24% 32.076,00
Συνολική
Δαπάνη

165.726,00

ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις

Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας (ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ) 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία Δήμος Καρδίτσας

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 

Πόλη ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 43131

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS2 141

Τηλέφωνο 24413-54715 -708

Φαξ 24413-54711

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο municipality@dimoskarditsas.gov.gr
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Αρμόδιος για πληροφορίες3    ΒΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
vouzas@dimoskarditsas.gov.gr.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimoskarditsas.gov.gr

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο
(URL)4

ΆΡΘΡΟ 2
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

1. Η δαπάνη για  την  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  ενδεικτικά  στο ποσό των
133.650,00€, συν Φ.Π.Α.24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των  165.726,00€ για το σύνολο του
Δήμου . 

2. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό
του προυπολογισμού . Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Η  χρηματοδότηση  για  την  προμήθεια  των  παραπάνω  ειδών  θα  γίνει  από
επιχορήγηση  του  Υπουργείου   Εσωτερικών  για  το  Δήμο  Καρδίτσας  και  θα
βαρύνει τους ανάλογους κωδικούς αριθμούς των προυπολογισμών έτους  2018-
2019 στο σκέλος των εξόδων.

ΆΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

1.   Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  μόνο με  χρήση  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του  συστήματος,είκοση  δύο  (22)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  της
διακήρυξης.. 
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών είναι η 31/05/2018 ημέρα ΠEMPTH  Ώρα 15:00
μμ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Το άνοιγμα των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά) θα γίνει στις 01-
06-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  από ώρα 10:00 πμ. 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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www.promitheus.go
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του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
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2.  Ο χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

3. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
3
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διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,
σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο  Ν.  4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της   Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 4.  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής
υπογραφής  και  να  εγγραφούν   στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  
4.1. Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο

«Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  (παρέχοντας  τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως
εξής:
Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  Taxisnet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους
συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική  γλώσσα,  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI –
ΜΗΤΡΩΑ  του  Ν.4412/2017,  προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  και  σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

4.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος  χρήστης λαμβάνει  σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

ΑΡΘΡΟ  4
Τεύχη δημοπράτησης.

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά
σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και γ) η μελέτη,
όπως όλα αναφέρονται στο παράρτημα Α.

ΑΡΘΡΟ  5
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής
01.  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό. Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού
ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  προμήθειας  εκτός  Φ.Π.Α.,  ή  για  κάθε  ομάδα για  την  οποία
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υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Δεν αποκλείεται η συμμέτοχη για μέρος του διαγωνισμού. Για
το σύνολο του διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής  είναι 2.673,00€. 

 
02 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
104 Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής,  ανεξάρτητα  από το  όργανο που τις  εκδίδει  και  τον  τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα :
 

Η  εγγυητική  συμμετοχής  εκδίδεται  από πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα
κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού, που θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ. 4 του 4412/2016) και με ανάλογη
στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1α).  

Η εγγυητική συμμετοχής απευθύνεται στον Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και θα πρέπει να έχει ισχύει
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς .  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73
έως  78  του  Ν.4412/2016,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  στα  έγγραφα  της
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής
εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό  πέντε τοις εκατό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον
οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 

Η  εγγύηση  κατατίθεται  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  καταπίπτει  σε
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ  6
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

1) Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  του  Δήμου  www.  dimoskarditsas  .  gov  .  gr  ,  στις  προκηρύξεις,  όπως  επίσης  στο
διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη
της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ήτοι  31-05-2018  ημέρα  ΠΕΠΤΗ  και  15:00  μμ.
Μπορούν επίσης να επικοινωνούν στο τηλ 24413-54715, 708 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από
ώρα 07:00 έως 14:00 (αρμόδιος υπάλληλοςΒΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,)
2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά
τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα μπορούν επίσης να την
καταθέσουν αμέσως μετά την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού.
3) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών (Άρθρο 60 παρ. 3α του Ν.4412/2016).
4)  Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται  ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  στο
σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με
το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα  παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται  είτε  με  άλλο τρόπο είτε  το  ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
5)  Μετά την  παρέλευση της καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν υπάρχει  η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.
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ΑΡΘΡΟ  7
Αποκλεισμός Συμμετοχής

     Αποκλείονται  από την  διαδικασία  ανάθεσης της  προμήθειας  (βάσει  του  άρθρου 73 του
Ν.4412/2016) όσοι:
1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος.
β)  Δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της
καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  οι  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης
– πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό  τομέα καθώς και όπως ορίζεται  στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
γ)  Απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των
οικονομικών   συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  Ν.
2803/2000 (Α’ 48).
δ)  Τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥτου
Συμβουλίου  της  13ης Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  ή  ηθική
αυτουργία ή  συνέργεια  ή  απόπειρα διάπραξης  εγκλήματος,  όπως ορίζονται  στο άρθρο 4
αυτής.
ε)  Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τα  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α’ 166).
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του  Συμβουλίου,  η οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  Ν.
4198/2013 (Α’ 215).

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω οικονομικού  φορέα  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί
σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους
δραστηριότητες  ή  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη στις εθνικές διατάξεις νόμου.

3. Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού.

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016.
5. Έχουν επιδείξει  σοβαρή ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

Αναθέτουσας Αρχής,  έχουν αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που ενδέχεται  να τους
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στην διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’
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αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

7. Έχουν  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  με  το  αντικείμενο  του
διαγωνισμού  ή  σε  σχέση  με  την  επαγγελματική  τους  ιδιότητα  που  αποδεδειγμένα
διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.

8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).   Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

9. Έχουν  κριθεί  ένοχοι  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  πληροφοριών  που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

10. Έχει  επιβληθεί  εις  βάρος  τους  η  ποινή  του  αποκλεισμού  από  διαγωνισμούς  δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

11. Οι  Ενώσεις  προμηθευτών  σε  περίπτωση  που  οποιαδήποτε  από  τις  προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

ΑΡΘΡΟ  8
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών .

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και  νομικά  πρόσωπα
(οικονομικοί  φορείς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4412/2016)  που ασχολούνται με την
εμπορία ή και κατασκευή των ειδών της μελέτης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και μπορούν
να συμμετάσχουν στο σύνολο των ομάδων και ειδών της μελέτης ή για συγκεκριμένες ομάδες
πάντοτε  στο  σύνολο  όμως  των  ειδών  κάθε  ομάδας  .   Η  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό
προϋποθέτει  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  είναι  πλήρως ενήμερος  της  διακήρυξης  αυτής  και  ότι
αποδέχεται  όλους  τους  όρους  ανεπιφύλακτα.   Η  επίδοση  της  προσφοράς  από  το
διαγωνιζόμενο  αποτελεί  τεκμήριο  ότι  αυτός  είχε  και  έλαβε  υπόψη  κατά  τη  σύνταξη  της
προσφοράς του,  τις  γενικές  συνθήκες  της  προμήθειας  ως και  τα  συμβατικά  στοιχεία  της
μελέτης.

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  Οι οικονομικοί
φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως
οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες
και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που  αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNET της  Γενικής  Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,  εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Δ/σης Κρατικών Προμηθειών.

 Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  οι
οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Α.Φ.Μ. αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται  η εγγραφή του χρήστη από το  Τμήμα Προγραμματισμού  και  Στοιχείων της
Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/σης Κρατικών Προμηθειών.

 Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 
Α)  είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση  στην
Ελληνική γλώσσα
Β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος – μέλος
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η
εγγραφή του  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο  όπως αυτά  προσδιορίζονται  στο
Παράρτημα XI – Μητρώα του Ν.4412/2016, προσκομίζοντας εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
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Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

2. Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποβάλλουν  στην  Ελληνική  γλώσσα στον  ηλεκτρονικό
(υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»,  τα  κάτωθι
οριζόμενα  δικαιολογητικά.   Δικαιολογητικά  που  έχουν  εκδοθεί  εκτός  Ελλάδος  θα
συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης

διακήρυξης.
  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 Κατά  την  υποβολή  προσφορών  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  το

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79
ν.  4412/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  όπως  εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  158/2016
Απόφαση  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΦΕΚ  Β
3698/16.11.2016)  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,   
 β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με

το  άρθρο  14  της  παρούσας,(δεν  έχουν  οριστεί  τέτοια  κριτήρια  στην
συγκεκριμένη διακήρυξη)

 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί  να
ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά
της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.

 Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

 Εφόσον  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  τη  μορφή  νομικού  προσώπου  (εταιρείας),  στα
δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται :
α)  Τα  φύλλα  των  εφημερίδων  της  κυβέρνησης  (ΦΕΚ)  στα  οποία  δημοσιεύθηκαν  το
ιδρυτικό  καταστατικό  και  οι  τυχόν  τροποποιήσεις  του  ή  το  τελευταίο  κωδικοποιημένο
καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται
για ΑΕ και ΕΠΕ.
β)  Το  τελευταίο  καταστατικό  θεωρημένο  από  το  Πρωτοδικείο  ή  νόμιμα  επικυρωμένο
καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο,
εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.
Εάν  η  προσφορά  υπογράφεται  από  πρόσωπο που  δεν  προκύπτει  από  τα  ανωτέρω
έγγραφα  ότι  έχει  την  ιδιότητα  του  νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας,  πρέπει  να
υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.

 Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε  αρμόδια  αρχή,  εάν  οι  ενδιαφερόμενοι  συμμετέχουν  στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Πιστοποιητικό του  Βιοτεχνικού η εμπορικού ή βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που θα έχει

εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
συναφές με το αντικείμενο της προμήθειας επί ποινή αποκλεισμού. 
Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους  κατά  την
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ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  αλλά  και  της  ημερομηνίας  κατάθεσης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης προς όλους τους φορείς. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,  συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  κι  όχι  μόνο  τους
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

2. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων (2) (3)
και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  Αν το πιστοποιητικό δεν καλύπτει
τις περιπτώσεις που αναφέρονται μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη – μέλη ή στις  χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη
δήλωση  του  ενδιαφερόμενου  ενώπιων  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού.

3. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του
άρθρου 7 παρ. 1 της παρούσης διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

4. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και  από τα οποία να προκύπτει ότι: 

-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.

-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5.

Β) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά).
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α και
2. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά

όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

3. Οι  ανώνυμες  εταιρείες  (ΑΕ)  και  οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (ΕΠΕ)  θα
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλο
το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Γ) Συνεταιρισμοί
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

δ) Ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει

στην ένωση.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
           Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
             Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  ένορκη
δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  Δικαστικής  ή  Διοικητικής  αρχής  ή
συμβολαιογράφου. 
            Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, η αναθέτουσα αρχή
αναζητά  αυτεπάγγελτα  από  το  σύστημα  taxisnet δεδομένα  σχετικά  με  την  φορολογική
ενημερότητα του οικονομικού φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την
ημερομηνία της σχετικής  ηλεκτρονικής  ειδοποίησης του.   Σε περίπτωση που το σύστημα
παρουσιάζει κάποιον οικονομικό φορέα μη ενήμερο φορολογικά η αναθέτουσα αρχή οφείλει
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εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής
ειδοποίησης  σε  αυτόν  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  να  τον  ειδοποιήσει
εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και από την
οποία να προκύπτει ότι είναι ως τα κατά άνω ενήμερος.

Όταν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει Ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  pdf εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής.  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία
κατάθεσης  λογίζεται  η  ημερομηνία  αποστολής  που  αποδεικνύεται  από  τη  σφραγίδα  του
ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 9
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Α. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Ν.4412/2016.

Β. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  και 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Β.1-1.Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»
υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  
Β.1-2. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί  με  την  προσφορά τους,  εγκαίρως και
προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  δικαιολογητικά  του  άρθρου  8  παρ.  2  της
παρούσης,  σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με  το  ν.  4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013)  και  το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του
προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  καθώς  και  τα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στην
ταχυδρομική δ/νση του Δήμου  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.

Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που απαιτούνται και έχουν υποβληθεί με
την  ηλεκτρονική  προσφορά  τα  οποία  δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί   από  τον  ίδιο  τον
οικονομικό φορέα δεν υποχρεούται να φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά  είναι:  η  εγγύηση συμμετοχής,  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από δημόσιες
αρχές ή άλλους φορείς.

Σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 φεκ 74Α’ τα έγγραφα που προσκομίζονται ηλεκτρονικά
στον Ο.Τ.Α θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
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εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους και στην
περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
που έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα του
ανωτέρω  νόμου.  Εφαρμόζοντας  αναλογικά  την  ανωτέρω  παράγραφο,  γίνονται  επίσης
αποδεκτά  τα  απλά  αντίγραφα  τους  από  το  πρωτότυπο,  χωρίς  να  έχουν  επικυρωθεί
προηγουμένως από δικηγόρο.  Επίσης στην περίπτωση εγγράφων που προσκομίζονται στον
Ο.Τ.Α, και έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα
από  αντίγραφα  εγγράφων  τους  και  να  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  σε  επίσημη
μετάφραση.
Β.1-3. Δικαιολογητικά εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε
τα έννομα συμφέροντά του,  τότε  ο προσφέρων οφείλει  να σημειώνει  σ’  αυτά την ένδειξη
«πληροφορίες  εμπιστευτικού  χαρακτήρα».  Στην  αντίθετη  περίπτωση,  θα  μπορούν  να
λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
Β.1-4.Τεχνική προσφορά
Στον  (υπό)φάκελο*  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται
ηλεκτρονικά  τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 και του άρθρου 13 της παρούσης.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου
ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Οι  τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Β.2-1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως στον
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες  θα  συμπληρώσουν  ως  τιμή
προσφοράς  την  τιμή  (με  τρία  δεκαδικά  ψηφία)  που  προκύπτει  μετά  την  αφαίρεση  του
ποσοστού  της  έκπτωσης  που  προσφέρουν  από  την  Τιμή  Αναφοράς  που  τίθεται  στην
παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του
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ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α΄, σε μορφή pdf.

Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Επίσης:
1)  Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών, θα αναγράφονται αριθμητικά,  και στο σύνολο της
κάθε ομάδας αριθμητικά και ολογράφως.
2)  Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
3)  Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  εφόσον  υπάρξουν,  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.
4) Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του προς
προμήθεια υλικού της κάθε ομάδας.
5) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της προμήθειας, απορρίπτονται.
6)  Με την  υποβολή της  Προσφοράς θεωρείται  βέβαιο,  ότι  ο  Προσφέρων είναι  απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχει
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
  

ΆΡΘΡΟ 10
Προσφορές Μειοδοτών

10)Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν :
Τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια .
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
ενός  είδους.  Για  αυτό  οι  διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να  προσφέρουν  για  το  σύνολο  της
ποσότητας  των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς  καμία αλλαγή για  χρονικό διάστημα
τουλάχιστον  ( 4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού .
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες   θα  συμπληρώσουν  ως  τιμή
προσφοράς την τιμή με ΔΥΟ (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση
του ποσοστού  της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς  που τίθεται στην
παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Τιμές :Αναφοράς  για σύγκριση των προσφορών χωρίς  ΦΠΑ : 2,70 €

 Με  την  υποβολή  της  Προσφοράς  θεωρείται  βέβαιο,  ότι  ο  Προσφέρων  είναι  απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχει
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

ΆΡΘΡΟ 11

   Αντικείμενο ανάθεσης, ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και μεταφορά ειδών   

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών για την προμήθεια ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΙΤΙΣΗ            « ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2018-19, με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Η καθημερινή σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας, θα γίνεται με μεσημβρινά
γεύματα, σε πλήρεις ατομικές μερίδες.
Κάθε μεσημβρινό γεύμα, θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα ή φέτα (ελληνική), το
φρούτο ή το γλύκισμα και το αρτίδιο, σύμφωνα με το ενδεικτικό διαιτολόγιο που επισυνάπτεται
στο παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές & ενδεικτικός προϋπολογισμός ».
Τα τρόφιμα και γενικότερα οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα και τα
συνοδευτικά τους θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν όλους του όρους του
κώδικα τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
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Τα κρέατα, ψάρια κλπ, πρέπει να είναι νωπά, οι σαλάτες-φρούτα να είναι εποχής και σε ποικιλία,
τα αρτίδια της ημέρας και τα γλυκά σε ελαφριά μορφή.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να μην
περιέχουν λίπη και πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές-σταθεροποιητές-χρωστικές ουσίες-
συντηρητικά  κλπ)  που  χαρακτηρίζονται  ως  επικίνδυνα,  επιβλαβή  ή  ύποπτα  για  την  υγεία,
ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων.
Το καθημερινό γεύμα θα παρασκευάζεται αυθημερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόμενες από
της σχετική νομοθεσία συσκευασίες.  

Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο
τον προμηθευτή, τότε αυτός οφείλει με δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο.
Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται εντός δυο ωρών από την ώρα παρασκευής  τους.  
(παρ 6 του άρθρου 4 του κανονισμού ΕΚ 852/2004)
Το βάρος κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές
και λοιπές διατάξεις.
Τα ημερήσια γεύματα και  προγεύματα,  θα συσκευάζονται  κατά τρόπο που να διασφαλίζονται
απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής μεταφορά και το πλήρες γεύμα θα συνοδεύεται
από πλαστικά κουτάλια,  πιρούνια,  μαχαίρια  (χωρίς  προεξοχές και  ανωμαλίες  χύτευσής τους),
χαρτοπετσέτες, αλατοπίπερο κλπ.).
Η  μεταφορά των μερίδων με  φροντίδα  του  προμηθευτή  πρέπει  να  πληρεί  αυστηρούς  όρους
υγιεινής  και  καθαριότητας  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  υγειονομικές  διατάξεις  και  το  γεύμα θα
διανέμεται ζεστό (μεταφερόμενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό, θερμοθαλάμους).
Η διανομή του φαγητού στους μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας θα γίνεται με ευθύνη και
προσωπικό του προμηθευτή καθώς επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ασκείται  υγειονομικός έλεγχος από ομάδα εμπειρογνωμόνων
στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και κυρίως στο χώρο αποθήκευσης των πρώτων υλών και
προετοιμασίας-παρασκευής  των  γευμάτων  αλλά  και  στο  χώρο  του  σχολείου  που  θα
παραδίδονται τα γεύματα.
Το απασχολούμενο προσωπικό από τον προμηθευτή στην προετοιμασία, στη μεταφορά και στην
παράδοση των γευμάτων στους μαθητές θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας.
Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, τους γονείς και το
προσωπικό του σχολείου, θα πρέπει να είναι άψογη.
Η Δ/νση του σχολείου έχει το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών,
καταλήψεων κλπ ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει  ότι  δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών
λόγων μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του σχολείου όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών
κλπ, μετά από έγκαιρη προειδοποίηση του προμηθευτή.  Επιπλέον,  η Δ/νση του σχολείου θα
απαιτεί περικοπή ορισμένων γευμάτων έως και το ήμισυ επί του συνόλου ημερησίως, όποτε αυτό
κριθεί αναγκαίο (απουσίες μαθητών κλπ). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης
μερίδας  μαθητών  ή  όλης  της  δύναμης  των  μαθητών  λόγω  μεταστέγασης  του  σχολείου  ή
εκδηλώσεων, πάντα όμως σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 12
Υποβολή Στοιχείων Τεχνικής Περιγραφής

1.  Με την προσφορά τους  οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να υποβάλλουν ρητή αναλυτική
δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η
διακήρυξη.

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς
ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

ΆΡΘΡΟ 13
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι  προσφορές  καθώς  και  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  θα  είναι  συνταγμένα  στην
Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια
θα ερμηνεύεται  εις  βάρος του προσφέροντος.   Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται  επίσης
στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει,
επί ποινή απαράδεκτου, μα είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα είτε από Έλληνα
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δικηγόρο,  είτε  από  το  αρμόδιο  προξενείο,  είτε  από  τη  μεταφραστική  υπηρεσία  του
Υπουργείου Εξωτερικών.

ΆΡΘΡΟ 14
Α1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει   την 01-06-2018 ημέρα παρασκευή και
ώρα  από  τις  10:00  π.μ.,  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της
Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των
ηλεκτρονικών  (υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  Τεχνική  Προσφορά».  Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω
των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα
γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, λαμβάνοντας σχετική
ενημέρωση  από  το  σύστημα.   Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των
(υπο)φακέλων  «Οικονομική  Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές
προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των
προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν,  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση  των  τιμών  που
προσφέρθηκαν.

Α2. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,  προβαίνει  στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
•  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
•  Η  επιτροπή  αξιολόγησης  διαγωνισμού  ή  άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  από  την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –
οικονομικούς  φορείς  για  παροχή διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι
χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς  παρέχουν  τις  διευκρινίσεις  εντός  των  κατά  περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.
Α3. Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»

Στην συνέχεια όταν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης,
όπως προβλέπεται  στο  άρθρο 8 παρ.  2 της παρούσης διακήρυξης,  η αρμόδια επιτροπή
διενέργειας  διαγωνισμού  προχωρά  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου
«δικαιολογητικά κατακύρωσης».  Η αποσφράγιση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από
την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Κατά  την  αποσφράγιση  εφαρμόζονται  οι  κείμενες  διατάξεις  για  ανάθεση  δημοσίων
συμβάσεων  και  διαδικασιών,  και  με  την  ολοκλήρωσή  της  οι  συμμετέχοντες  θα  έχουν
ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο του  φακέλου των δικαιολογητικών  κατακύρωσης
που αποσφραγίσθηκε.

ΆΡΘΡΟ 15
Λοιπές διευκρινίσεις

1. Μετά  την  κατάθεση  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά

1



που έχουν υποβάλλει, μόνο μετά από έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, και
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  Η διευκρίνιση ή
συμπλήρωση αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά
σφάλματα που επιδέχονται  διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν.4412/2016.

2. Επισημαίνεται  ότι  η  προσφορά  απορρίπτεται  στις  κάτωθι,  αναφερόμενες  ενδεικτικά,
περιπτώσεις:
 Έχουν  περιέλθει  στην  υπηρεσία  αποκλειστικά  σε  έντυπη  μορφή,  χωρίς  να  έχουν

κατατεθεί  ηλεκτρονικά  στο  ΕΣΗΔΗΣ.   Στην  περίπτωση  αυτή  οι  προσφορές  δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

 Τα απαιτούμενα  από  την  παρούσα  διακήρυξη  για  προσκόμιση  σε  έντυπη  μορφή
στοιχεία  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στην  υπηρεσία  μετά  την  καθοριζόμενη
προθεσμία.

 Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
 Η  οικονομική  προσφορά  υπερβαίνει  την  ανώτατη  τιμή  που  έχει  τεθεί  από  την

αναθέτουσα αρχή.
 Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο.
 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα

της παρούσης.
 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

παρούσης διακήρυξης.
 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου

αυτοί αναφέρονται.

ΑΡΘΡΟ 16
Προσφυγές- Δικαστική προστασία

Οι διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης της παρούσης
σύμβασης  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  3886/2010  (ΦΕΚ  173/Α’),  με  τον  οποίο
ενσωματώνεται  στο  εθνικό  δίκαιο  η  Οδηγία  2007/66/ΕΚ,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  σε
συνδυασμό με  την  υπ’  αριθ.  Π1/273/7-2-2011  εγκύκλιο  της  Δ/σης  Πολιτικής  Προμηθειών  της
Γενικής  Δ/σης  Κρατικών  Προμηθειών  της  Γ.Γ.  Εμπορίου  του  Υπουργείου  Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Σημειώνεται  ότι  από 1-1-2017  για  τις  διαφορές  που  προκύπτουν  κατά  τη  διαδικασία  της
σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345-374)
του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν εφαρμόζονται στον παρόντα διεθνή διαγωνισμό οι διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων κατά
πρακτικών  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού)  και  συνεπώς δεν  είναι  δυνατή  από τους
ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων.

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη
νομοθεσία και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την
ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της αριθ.
Π1/2390/21-10-2013 απόφασης (ΦΕΚ 2677/Β’).

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου
νόμου.

ΑΡΘΡΟ 17
Ενστάσεις

1. Επιτρέπεται  ηλεκτρονική  υποβολή  ενστάσεων κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  της
πράξης κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής, υπό
τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016.
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2. Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις  εκατό (1%) επί  της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

3. Οι  ενστάσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  με  την  συμπλήρωση  της  ειδικής  φόρμας  του
συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
Εάν  το  έγγραφο  δεν  φέρει  ψηφιακή  υπογραφή  υποβάλλεται  πρώτα  ηλεκτρονικά  και  στη

συνέχεια  κατατίθεται  ή  αποστέλλεται  σε  έντυπη μορφή (πρωτότυπο)  στην  αναθέτουσα  αρχή,
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.

Ημερομηνία  άσκησης  της  ένστασης  θεωρείται  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  της,
εκτός και αν υπάρχει διάσταση μεταξύ του ηλεκτρονικού και του έντυπου κειμένου.

Επί  των  ενστάσεων  αποφαίνεται  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της
επιτροπής ενστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 18
Ανακοίνωση Κατακύρωσης

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους  καθοριζόμενους  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τη  διακήρυξη  ουσιώδεις  όρους,  που
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.  

Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή, μαζί με αντίγραφο
όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε
προσφέροντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

 Άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  προδικαστικών  προσφυγών  του
Ν.3886/2010 με την επιφύλαξη των άρθρων 377 και 379 του Ν.4412/2016.

 Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

ΆΡΘΡΟ 19
Σύμβαση

Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της,εώς την 31-05-2018

19.01. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
19.02. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ). Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
ε). Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
στ). Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
ζ) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
η) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
θ). Τον τρόπο πληρωμής
ι). Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ιβ) Την παραλαβή των ειδών
19.03.  Η  σύμβαση  για  διενέργεια  της  προμήθειας  καταρτίζεται  με  βάση  τους  όρους  της
διακήρυξης  και  των  τευχών  που  τη  συνοδεύουν,  που  με  την  προσφορά  του  αποδέχεται  ο
ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
19.04.  Η  σύμβαση  τροποποιείται,  όταν  τούτο  προβλέπεται  από  συμβατικό  όρο  ή  όταν
συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμόδιου οργάνου.
19.05. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
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α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή μέρος αυτής, εάν αυτό που παραδόθηκε σε
περίπτωση διαιρετού είδους, υπολείπεται μεν της σύμβασης, κατά μέρος που κρίνεται από το
αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο ή ως μη αναγκαίο από την υπηρεσία.
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή του  συμβατικού  τμήματος,  αφού προηγουμένως  επιβλήθηκαν  τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση.
Ο δήμος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών,
ανάλογα με τις ανάγκες του και τις οικονομικές του δυνατότητες με τις ίδιες τιμές του διαγωνισμού
στην περίπτωση μείωσης της ποσότητας.

     
ΑΡΘΡΟ 20

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
     Οι παραλαβές των προσφερόμενων ειδών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Οι παραλαβές θα αρχίσουν να γίνονται μετά από την υπογραφή της σύμβασης και σε τόπο και
χρόνο που θα υποδειχτεί  από την υπηρεσία με φροντίδα,  δαπάνες και  μεταφορικά μέσα του
προμηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και απολυμασμένα.

Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται την ώρα που θα ορίζεται από τη Δ/νση του Μουσικού
Σχολείου.
Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται  με  δελτίο  αποστολής,  στο οποίο αναγράφεται κάθε
στοιχείο  που  προβλέπεται  από  τον  κώδικα  φορολογικών  στοιχείων  και  τις  ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις.
Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά – παράδοση
του προβλεπόμενου για κάθε ημέρα γεύματος.
Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της τακτικής
απολύμανσης  του  μεταφορικού  μέσου  του  προμηθευτή,  ο  έλεγχος  της  έγκαιρης  και  σωστής
ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης
ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παρεχόμενων ειδών.
Ο προμηθευτής,  οφείλει  απαραίτητα  να δίνει  ακριβείς  χαρακτηρισμούς των προσκομιζόμενων
ειδών  όπως κατηγορία,  προέλευση και  κάθε  άλλο  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  τους  οποίους  η
επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει με βάση την παραγγελία του σχολείου και τα αναγραφόμενα
στοιχεία  στο δελτίο  αποστολής  του προμηθευτή.  Στη  συνέχεια  θα προβαίνει  σε οποιαδήποτε
απαιτούμενη  εξέταση  και  θα  υπογράφεται  πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  απόρριψης  του
προσκομιζόμενου είδους.
Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται  σε
πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας του για όλο το σχολικό έτος
χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του Δήμου Καρδίτσας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου.
Για  κάθε  καθυστέρηση  στη  μεταφορά  των  γευμάτων  θα  ευθύνεται  ο  προμηθευτής  και  θα
επιβάλλονται πρόστιμα.
Ειδικότερα  για  καθυστέρηση  πλέον  των  40  λεπτών  της  ώρας  που  δεν  οφείλεται  σε  λόγους
ανωτέρας βίας (δύσκολες καιρικές συνθήκες, οδικά εμπόδια κ.α.) θα επιβάλλεται πρόστιμο 100
ευρώ.
Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των παιδιών από τροφική
δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη κακή ποιότητα στα τρόφιμα που προσφέρει. Σε
περίπτωση τέτοιου περιστατικού θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 350 ευρώ ανά περιστατικό.
Επίσης  ο  προμηθευτής  αναλαμβάνει  τη  πλήρη  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  και  τα  έξοδα
νοσηλείας των μαθητών που τυχόν υποστούν τροφική δηλητηρίαση.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρεί το συμφωνηθέν εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης
όπως καθορίζεται στο παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές», τότε υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με
την αξία της συνολικής ημερήσιας αποζημίωσης.
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου
Καρδίτσας,  ύστερα  από  εισήγηση  του  Προϊσταμένου  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης  κοινωνικής
προστασίας  Παιδείας και πολιτισμού ή του Διευθυντή του σχολείου κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος  με  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  του  Δήμου  Καρδίτσας  και  η  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
Η  είσπραξη  του  προστίμου  γίνεται  με  παρακράτηση  από  το  λαβείν  του  προμηθευτή  ή,  σε
περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Κατά την παράδοση των γευμάτων πρέπει να παρίσταται ο προμηθευτής αυτοπροσώπως ή με
αντιπρόσωπο ενήλικο και εγγράμματο, του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή το
σχολείο,  για  να  υπογράψει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα παραλαβής ή  απόρριψης  των γευμάτων,
διενέργειας δειγματοληψιών και διαπίστωση παραβάσεων.
Εάν ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα
πρέπει  να  γίνεται  ρητή μνεία  σε  αυτά  για  την  άρνηση της  υπογραφής του.  Στο  πρακτικό  θα
καταγράφονται εκτός από τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία
της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως
και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να μνημονευτεί.

     Όλα τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου
Καρδίτσας.

ΆΡΘΡΟ 21
Παραλαβή Ειδών

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του
Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του
Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.

Κατά  την  παράδοση  ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίζει  ενυπόγραφο
αποδεικτικό  στοιχείο  (π.χ.  δελτίο  αποστολής),  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  τουλάχιστον  η
παραδοτέα ποσότητα και το είδος που παραδίδεται.  

Τα  παραστατικά  θα  περιέρχονται  στoν  διευθυντή  της  σχολικής  μονάδος   καθημερινά  με
ευθύνη του αναδόχου.  Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες
οι νόμιμες κρατήσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές
ή είναι ελαττωματικό, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση του αναθέτοντα φορέα.

Η δαπάνη φόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλειας των υλικών μέχρι την παραλαβή από την
επιτροπή παραλαβής βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο της προμήθειας.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδος ελέγχου που θα κρίνει
σκόπιμο,  προκειμένου  να  διαπιστώσει  και  εξασφαλίσει  την  συμφωνία  της  ποιότητας  των
παραδοθέντων ειδών με αυτή των Ελληνικών και Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων.  Η ποιότητα
τροφίμων  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  προδιαγραφές,  όπως
καθορίζονται με αποφάσεις υπουργού και Ε.Φ.Ε.Τ.

ΆΡΘΡΟ 22
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

1. Αν  το  υλικό  φορτωθεί  –  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  μετά  την  λήξη  του  συμβατικού
χρόνου, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
2. Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.  Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
την χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 23
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
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απορρέει  από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016:

 Αν δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
 Αν  δεν  φορτώσει,  παραδώσει  ή  αντικαταστήσει  τα  συμβατικά  υλικά  μέσα  στον

συμβατικό  χρόνο  ή  το  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου ή του Ν.Π.
 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για
παροχή εξηγήσεων,  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά,  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  203,  παρ.  4  του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 24
Κανόνες δημοσιότητας

Περίληψη  της  παρούσης  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού
Καταστήματος και θα δημοσιευθεί:

 Σε μια τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα.
 Σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδες του Νομού εφόσον εκπληρώνουν τις

προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται στην αριθ. 13289/7-5-2016 (ΦΕΚ
1716/Β’) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας όπως ισχύει.

 Στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http  ://  www  .  sites  .  diavgeia  .  gov  .  gr  .)

  Στον διαδικτυακό τόπο http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .
 Στην ιστοσελίδα του Δήμου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  www.dimoskarditsas.gov.gr

ΑΡΘΡΟ  25
Δαπάνες

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 ΦΕΚ163 Α’
και την εγκ. 11 με αρ. πρωτ. 27754/28-06/2010.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια
και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,  αρχικής και  επαναληπτικής,  θα καταβάλλονται  σε κάθε
περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία,
με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη
και υποχρέωση του δήμου.

Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον
καταβολή  αποζημιώσεως  σ’  αυτόν  για  τις  παραπάνω  δαπάνες,  όπως  επίσης  και  για  τυχόν
δαπάνες που έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν με σχετική νομοθεσία και δεν αναγράφονται
στην παρούσα διακήρυξη.

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’).

ΑΡΘΡΟ 26
Λοιποί Όροι

Η  παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
Η  καθυστέρηση  ή  η  παράλειψη  άσκησης  από  συμβαλλόμενο  μέρος  οποιουδήποτε  από  τα
δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά.
Η ακυρότητα μέρους της παρούσης δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της Σύμβασης.
Η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει.
Τα  υπογράφοντα  την  παρούσα  Σύμβαση  μέρη  κατά  ρητή  δήλωσή  τους  έχουν  πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ  27
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται  από το Ελληνικό  δίκαιο  και  τις  ισχύουσες  διατάξεις,
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όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης διακήρυξης.  Σε περίπτωση διαφορών,
που  ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  και  εκτέλεση  της  σύμβασης,  οι
συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους
κανόνες καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία,
εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  273  του  Ν.3463/2006  (ΦΕΚ  114/Α’)  καθώς  και  του
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’).

                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ
                                                                         ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΫΠ. : 165.726,00 € 

                                                                                              Κα: 15-6481.0001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Η μελέτη περιλαμβάνει την σίτιση πλήρους μεσημβρινού γεύματος των 330 μαθητών του Μουσικού
Σχολείου Καρδίτσας  για την περίοδο από Σεπτέμβριο 2018 έως και Μάιο  2019 150 εργάσιμων
ημερών, προϋπολογισμού 165.726,00 ευρώ, συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η καθημερινή σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας, θα γίνεται με μεσημβρινά
γεύματα, σε πλήρεις ατομικές μερίδες.
Κάθε  μεσημβρινό  γεύμα ή  πρόγευμα,  θα  αποτελείται  από το  κυρίως  πιάτο,  τη  σαλάτα  ή  φέτα
(ελληνική), το φρούτο ή το γλύκισμα και το αρτίδιο, σύμφωνα με το ενδεικτικό διαιτολόγιο.
Η σίτιση των μαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (5 ημέρες) που είναι
ανοιχτά τα σχολεία, σύμφωνα με τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπ. Παιδείας, τις ημέρες
που κάνουν μαθήματα και όχι τις ημέρες εξετάσεων.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  έρχεται  σε  συνεννόηση  καθημερινά  με  τον  Δ/ντή  του  σχολείου,
προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των προς σίτισης μαθητών. 
Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα ανέρχεται από τον αριθμό των ημερησίως δηλωθέντων
μαθητών από την Δ/νση του σχολείου επί της αξίας του ημερήσιου συσσιτίου για κάθε μαθητή.
Η Δ/νση του σχολείου  έχει  το  δικαίωμα της αναστολής  της  σίτισης  σε ημέρες αργιών,  εορτών,
καταλήψεων κλπ ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών λόγων
μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του σχολείου όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κλπ, μετά
από  έγκαιρη  προειδοποίηση  του  προμηθευτή.  Επιπλέον,  η  Δ/νση  του  σχολείου  θα  απαιτεί
περικοπή ορισμένων γευμάτων έως και το ήμισυ επί του συνόλου ημερησίως, όποτε αυτό κριθεί
αναγκαίο (απουσίες μαθητών κλπ). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας
μαθητών ή  όλης  της  δύναμης  των μαθητών λόγω μεταστέγασης  του  σχολείου  ή  εκδηλώσεων,
πάντα όμως σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.
Η παράδοση των γευμάτων των μαθητών θα γίνεται σε χώρους που θα υποδείξει  η Δ/νση του
Μουσικού Σχολείου της Καρδίτσας με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, τα
οποία θα είναι τελείως καθαρά και απολυμασμένα.
Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται εντός δυο ωρών από την ώρα παρασκευής τους. (παρ 6 του
άρθρου 4 του κανονισμού ΕΚ 852/2004)
Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται  την  ώρα που θα ορίζεται  από τη  Δ/νση του Μουσικού
Σχολείου.
Τα  προμηθευόμενα  είδη  θα  παραδίδονται  με  δελτίο  αποστολής,  στο  οποίο  αναγράφεται  κάθε
στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές
διατάξεις.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από τριμελή επιτροπή. 

Τα τυχόν απορριφθέντα είδη δε θα χρεώνονται.
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  με  δικά  του  έξοδα  να  προμηθευτεί  τον  απαραίτητο  ,  πλέον
κατάλληλο και σύγχρονο, εξοπλισμό και τα απαραίτητα, πολύ καλής ποιότητας, σκεύη και έπιπλα
για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, δηλαδή θερμοθαλάμους, δίσκους κ.τ.λ. όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα ΙΙ του παρόντος,  και ότι  άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος
απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι όλη η υλικοτεχνική υποδομή θα είναι καινούρια και αμεταχείριστη και για κάθε
πιθανή φθορά των προς χρήση συσκευών ή επίπλων θα πρέπει να αντικαθίσταται με άλλη ίδιας
ποιότητας.
Η σίτιση των μαθητών θα γίνεται με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα.

Η παρασκευή των γευμάτων θα είναι ημέρας αποκλειόμενης της μεθόδου προκατάψυξης τύπου
cook  and  freeze,  επί  ποινή  αποκλεισμού.  θα  τυποποιείται  σε  επιτρεπόμενες  από  τη  σχετική
νομοθεσία συσκευασίες.

Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο
τον προμηθευτή,  τότε  αυτός οφείλει  με  δική του ευθύνη να διασφαλίσει  τον παραπάνω όρο.  Η
μεταφορά των μερίδων γινεται με  φροντίδα του προμηθευτή και θα πρέπει να πληρεί αυστηρούς
όρους υγιεινής και καθαριότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και το γεύμα θα
διανέμεται ζεστό (μεταφερόμενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό, θερμοθαλάμους).
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Η διανομή του φαγητού στους μαθητές στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, θα γίνεται με ευθύνη και
προσωπικό του προμηθευτή καθώς επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται  μετά την ολοκλήρωση της σίτισης του
συνόλου των μαθητών και σε συνεννόηση με τον Δ/ντη του σχολείου.

Ο ανάδοχος έχει  την  υποχρέωση να  προμηθεύεται  με  δικά  του  έξοδα και  δική  του  ευθύνη τα
τρόφιμα και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ποιότητά τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών που θα αποτελούν την βάση
για την παρασκευή του προσφερόμενου μενού περιγράφονται παρακάτω.

Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζόμενων φαγητών καθώς και  η  ποιότητά  τους  θα είναι
σύμφωνα, επί ποινή αποκλεισμού, με την αγορανομική διάταξη 7/2009 και ισχύουν.

Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά μπορούν να
γίνουν  μετά  από  έγκριση  της  Υπηρεσίας,  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  νέο  μενού  είναι  ισάξιας
ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική
σύνθεση των μερίδων, καθώς και του βάρους τους.

Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά ή διανομή ή διάθεση έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων
πρέπει  να  πραγματοποιείται  με  υγιεινό  τρόπο,  με  την  εφαρμογή  των  διαδικασιών  που
αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και
κρίσιμων  σημείων  ελέγχου  (HACCP),  με  βάση  τον  κανονισμό  852/2004  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίμων. Επί πλέον, ο ανάδοχος
οφείλει  όχι μόνο να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και
υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του HACCP.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  πάντοτε  επαρκές  και  ειδικευμένο  προσωπικό  για  την  πλήρη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων μαθητών. Το προσωπικό του αναδόχου που θα αποστέλλεται στο
σχολείο θα πρέπει προηγουμένως να διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει
από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Υγείας από
το οποίο να προκύπτει  ότι  τα εν λόγω άτομα είναι εμβολιασμένα και έχουν κάνει  τις  αναγκαίες
εξετάσεις  για  μεταδοτικά  νοσήματα,  ηπατίτιδα,  φυματίωση  κτλ  και  άρα  ικανό  για  την  ως  άνω
εργασία. Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση και των μελών των επιτροπών
ελέγχου  και  σε  περίπτωση  ασθένειας  ή  ακαταλληλότητάς  τους  θα  πρέπει  άμεσα  να
αντικατασταθούν. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Απαγορεύεται  η  εκ  μέρους  του  αναδόχου  εγκατάσταση  και  λειτουργία  δικτύου  και  δεξαμενής
υγραερίου  στο  χώρο  που  παραχωρείται  από το  σχολείο  για  την  συντήρηση  των  φαγητών  σε
κατάλληλη  θερμοκρασία.  Επίσης,  απαγορεύεται  η  χρήση  φιαλών  υγραερίου  για  τη  λειτουργία
σχετικών συσκευών.

Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προμήθειας συσσιτίου, και ο
έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών,  της ποσότητας και του
βάρους  των  χορηγουμένων  μερίδων  φαγητού,  καθώς  και  ο  (αιφνιδιαστικός)  έλεγχος  της
καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την Επιτροπή ελέγχου συμβάσεων, και
είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες
(Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή τη Δ/νση Εμπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.).
Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο,
τα δε πορίσματά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία προς ενημέρωση και
λήψη  σχετικών  αποφάσεων  όπου  τυχόν  χρειάζεται.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  δέχεται  τον
ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο
εστιατόριο, με δικά του έξοδα.

Η αναθέτουσα αρχή,  μετά από σχετική εισήγηση των επιτροπών ή και του Δ/ντη του σχολείου
μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλό του για λόγους υγείας (ψυχικό ή
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μεταδοτικό  νόσημα),  ανάρμοστης  συμπεριφοράς ή  έλλειψης καθαριότητας.  Ο απολυόμενος  δεν
δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή.

Τα τρόφιμα και γενικότερα οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα και τα
συνοδευτικά  τους  θα πρέπει  να είναι  αρίστης ποιότητας  και  να πληρούν όλους του όρους του
κώδικα τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
Τα κρέατα, ψάρια κλπ, πρέπει να είναι νωπά, οι σαλάτες-φρούτα να είναι εποχής και σε ποικιλία, τα
αρτίδια της ημέρας και τα γλυκά σε ελαφριά μορφή.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να μην
περιέχουν λίπη και πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές-σταθεροποιητές-χρωστικές ουσίες-
συντηρητικά κλπ) που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, ιδιαίτερα
των νεαρών ατόμων.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων γευμάτων για τέσσερις εβδομάδες και για
όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας  του  προσφερόμενου  εδεσματολογίου  από  Δευτέρα  μέχρι  και
Παρασκευή.  Το  προαναφερόμενο  ημερήσιο  εδεσματολόγιο  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  είναι
σύμφωνο με τους κανόνες υγιεινής διατροφής και τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Κοτόπουλο ψητό
Πατάτα φούρνου
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο 

Παστίτσιο
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

Φασόλια μέτρια φούρνου
Σαλάτα
Φέτα
Γλυκό

Κοκκινιστό
Πουρές
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

Αρακάς (50%) με 
πατάτες 50%)
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτα

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Κοτοσνίτσελ
Ριζότο
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

Μακαρόνια με
κιμά
Κεφαλοτύρι 
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

Ρεβύθια
Σαλάτα 
Φέτα
Γλυκό 

Τας Κεμπάπ
Πατάτα φούρνου
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

Ψαροκροκέτα
Πουρές
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Κοτόπουλο 
Πουρές
Σάλτσα κόκκινη 
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

Μπιφτέκι
Ρύζι
Σαλάτα 
Φέτα 
Φρούτο

Φασολάδα
Σαλάτα 
Φέτα
Γλυκό

Μπριζόλα 
μοσχου
Σαλάτα
Φέτα 
Φρούτο

Σπανακόρυζο
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Κοτοσνίτσελ
Μακαρόνια Βίδες
Κεφαλοτύρι 
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

Σουτζουκάκι
Πουρές
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Φακές
Σαλάτα
Φέτα
Γλυκό

Μοσχάρι 
Ρύζι
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Ψαροκροκέτα
Πατάτα Βουτύρου
Σαλάτα 
Φέτα
Φρούτο

2



Όλα τα παραπάνω είναι με ποινή αποκλεισμού.
Παραπάνω καταγράφεται η σύνθεση του απαιτούμενου μενού σε εικοσαήμερη βάση και είναι επί
ποινή αποκλεισμού.
Ο  τρόπος  παρασκευής  και  η  μορφή  του  προς  προμήθεια  γεύματος  μένει  ανοιχτά  στους
υποψηφίους.  Ωστόσο τα υλικά για την παρασκευή των όσων πρέπει να είναι σύμφωνα με τον
σχετικό πίνακα υλικών της παρούσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΣΚΕΥΗ
Θερμοθαλάμους που να τηρούν τις προδιαγραφές μέσα στους οποίους θα μεταφέρονται τα φαγητά
προκειμένου να διατηρούνται ζεστά,
Δίσκοι με χωρίσματα
Επικάλυψη  δίσκων  από  ειδικό  πλαστικό  μίας  χρήσεως  για  καλύτερη  διασφάλιση  της  υγιεινής
(θεωρείται προαιρετικό στην προσφορά και λαμβάνεται υπόψη, ως προσφορά)
 Μαχαιροπίρουνα,
Αλατιέρες, πιπεριέρες,
Χαρτοπετσέτες,
Υλικά καθαριότητας (για τον καθαρισμό των σκευών τους και του χώρου εν γένει)
Ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος και η Δ/νση του σχολείου απαραίτητα για την εξασφάλιση της
καλύτερης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας.
Ισοθερμικά κιβώτια για τη μεταφορά των τροφίμων που πρέπει να διατηρούνται σε ψύξη όπως
γαλακτοκομικά.
Επισημαίνεται ότι όλη η υλικοτεχνική υποδομή θα είναι καινούρια και για κάθε πιθανή φθορά των
προς χρήση συσκευων ή επίπλων θα πρέπει να αντικαθίσταται με άλλη ίδιας ποιότητας.
Η οργάνωση του εστιατορίου, η προμήθεια των σχετικών μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και
σκευών, και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή του εστιατορίου, ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος
αναλαμβάνει  όλες τις  σχετικές  δαπάνες,  καθώς και  τη  συντήρηση αυτών,  για  όλο το  διάστημα
διάρκειας της σύμβασης. Η όλη υλικοτεχνική οργάνωση θα είναι καινούργια, σύγχρονη και έτοιμα
για χρήση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Παρακάτω προτίθεται οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα προς προμήθεια τρόφιμα που
θα αποτελούν τις  πρώτες  ύλες  για  την  παρασκευή του  συσσιτίου  των μαθητών του Μουσικού
σχολείου Καρδίτσας.
Επισημαίνεται  ότι  η αναθέτουσα αρχή δίνει  ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του τελικού προς
προμήθεια προϊόντος και επομένως θέτει αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια παρασκευής
του  (από  την  προμήθεια  των  πρώτων  υλών  έως  το  σερβίρισμα),  τις  οποίες  ο  ανάδοχος
υποχρεούται  να  δεσμευτεί  με  υπεύθυνη  δήλωσή  του  ότι  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  ότι  θα
προμηθεύεται τα προϊόντα με τις παρακάτω προδιαγραφές και ότι  θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα
κάθε  αιφνιδιαστικό  έλεγχο  της  αναθέτουσας  αρχής,  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  τηρείται  η
προμήθεια προϊόντων με τις προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και η σύμβαση.

1) ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, να έχει υποστεί 
κρεοσκοπικό έλεγχο
και να φέρει τις  προβλεπόμενες σημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για το
βόειο  κρέας  –  διευκρινίζεται  ότι  θα  αφορά  βόειο  νεαρό  ζώο 12  έως  24  μηνών –  απαιτείται  η
προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης.
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση και 
τα σφαγεία της να ταξινομούνται με μικρή κατηγορία λίπους.
Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία
ανώτερη των +7ο C
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οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6 και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και
της σύστασης. Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με
μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Ο  κιμάς  θα  κόπτεται  από κρέας  που  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένο  με  άδεια  της  Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας ζώου που έχει σφαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και θα παράγεται σε εργοστάσιο νομίμως αδειοδοτούμενο με Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός
Κτηνιατρικής Έγκρισης).
Σε περίπτωση που το κρέας έχει υποστεί κατάψυξη, ο χρόνος συντήρησής του να μην υπερβαίνει 
το ένα (1) έτος.

2) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%)
Τα  κοτόπουλα  θα  πρέπει  να  έχουν  επαρκή  θρέψη,  να  έχουν  σφαγεί  κανονικά  και  όχι  λόγω
αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με
δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν διατραφεί
με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει  να αναδίδουν κακοσμία,  απαλλαγμένα αλλοιώσεων,  κακώσεων,
εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και
ανάλωσης.  Τα  προσκομιζόμενα  κοτόπουλα  (τ.65%)  να  είναι  σφαγμένα,  αποπτερωμένα,  χωρίς
κεφάλι και πόδια που κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς στο
συκώτι, στομάχι, καρδιά και έντερα. Το βάρος τους πρέπει να είναι 1.200 γρ. έως 1.400 γρ. Γενικά
πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
Τα τεμαχισμένα κοτόπουλα, να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις κείμενες διατάξεις
και  να  προέρχονται  από  εγκεκριμένη  εγκατάσταση  με  άδεια  και  Κ.Α.Κ.Ε.  (Κωδικός  Αριθμός
Κτηνιατρικής Έγκρισης).

3) ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
Το προσφερόμενο είδος θα είναι ένα από τα παρακάτω είδη ψαριών κάθε φορά, στην αντίστοιχη
ποσότητα μερίδας, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΕΙΔΗ  ΦΡΕΣΚΩΝ  ΨΑΡΙΩΝ:  ΣΑΡΔΕΛΑ,  ΣΚΟΥΜΠΡΙ,  ΤΟΝΟΣ  (ΝΩΠΟΣ  Ή  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ),
ΤΣΙΠΟΥΡΑ Ή ΛΑΒΡΑΚΙ τα δύο τελευταία είδη ιχθυοτροφείου. Από τα παραπάνω είδη μόνο ο τόνος
είναι  δυνατό  να  είναι  κατεψυγμένος  στον  οποίο  ο  επίπαγος  θα  πρέπει  να  ανέρχεται  στα  μεν
ολόκληρα ψάρια μέχρι 10% του βάρους τους, στα δε φιλετοποιημένα ή τεμαχισμένα μέχρι 15% του
βάρους  τους.  Αν  ανέρχεται  πάνω από τα  ανωτέρω όρια,  τότε  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  στη
συσκευασία του κατ/νου αλιεύματος το καθαρό βάρος του.
Όλα  τα  ψάρια  θα  πρέπει  να  έχουν  συντηρηθεί  κανονικά,  να  μην  παρουσιάζονται  σημεία
αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής και γενικά να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίμων ισχύουσες γενικές διατάξεις.
Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής ότι
τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριμένη εγκατάσταση με HACCP
καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης).

4) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α’ ποιότητας, της εποχής, φρέσκα και θα πληρούν τις  προδιαγραφές
της Ε.Ε.
Απαγορεύεται  η  ύπαρξη  ελαττωματικών  φρούτων  στην  ποσότητα  προς  κατανάλωση  που
μεταφέρεται στο σχολείο. 
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο
αναγράφονται  λεπτομερώς  χαρακτηρισμοί  του  προσκομιζομένου  είδους,  κατηγορία  και  τόπος
προέλευσης και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κτλ ΜΗΛΑ:
Στάρκιν, Ντελίσιους κτλ ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κτλ.

5) ΑΥΓΑ
Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
της Ελληνικής  νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. και να είναι άνω των 53 γρ. 
Το κέντρο προμήθειας  θα πρέπει  να είναι  εγκεκριμένο ως Ωοσκοπικό Κέντρο καθώς και  φέρει
κωδικό  αριθμό  ΕΟΚ  από  την  Δ/νση  Κτηνιατρικής.  Τα  δε  δικαιολογητικά  και  βεβαιώσεις  που
αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω απαιτείται να είναι στη διάθεση του προμηθευτή για κάθε έλεγχο
από τις αρμόδιες αρχές.

6) ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
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Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων
& Ποτών και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να
δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη μεταφορά.
Το παστεριωμένο γάλα πρέπει:
Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για 
μικρό χρονικό 
διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15’’ ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης
που  χρησιμοποιεί  διαφορετικούς  συνδυασμούς  χρόνου  και  θερμοκρασίας  για  την  επίτευξη
ισοδύναμου αποτελέσματος.
Β.  Να  παρουσιάζει  αρνητική  αντίδραση  στη  δοκιμασία  φωσφατάσης  και  θετική  αντίδραση  στη
δοκιμασία υπεροξείδασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική
αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει
ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης».
Γ. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν
υπερβαίνει τους 6ο C στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της
συντήρησής του καθορίζεται  με  ευθύνη του παρασκευαστή και  δεν μπορεί  να υπερβαίνει  τις  5
ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης.
Δ. Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της παστεριώσεως.
Ε. Να προέρχεται από εγκατάσταση αδειοδοτημένη και εγκεκριμένη από τη Δ/νση Κτηνιατρικής.

7) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, παραγόμενο από πρόβειο ή με μείγμα

πρόβειου-γίδινου  γάλακτος,  σύμφωνα  με  τον  κώδικα  Τροφίμων  &  Ποτών,  από  εγκεκριμένο
τυροκομείο και στην συσκευασία του παραγωγού να αναγράφεται:
α) το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, τυροκόμου ή η επωνυμία της επιχείρησης,
β) η τοποθεσία του τυροκομείου και
γ) η ημερομηνία παραγωγής.
Τα τρίμματα αποκλείονται.

8) ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 3,9%
Να έχει περιεκτικότητα σε παραδοσιακό λίπος 3,9% από νωπό γάλα, σε συσκ. 200 γρ., αεροστεγώς
κλεισμένο και να
παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα. Το προμηθευόμενο γιαούρτι και τα 
εργαστήρια παρασκευής τους να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ισχύων κώδικας τροφίμων 
και ποτών.

9) ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ
Το  νωπό  βούτυρο  θα  παρασκευάζεται  από  πλήρες  και  κανονικό  γάλα  αγελάδος  ή  πρόβειο
παστεριωμένο ή να προέρχονται από παστεριωμένη κρέμα, να φέρει προστατευτικό περιτύλιγμα
έναντι  δυσμενών  εξωτερικών  επιδράσεων  και  να  έχει  παρασκευασθεί  σε  εγκαταστάσεις
αδειοδοτημένες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα  σκληρά  και  ημίσκληρα  τυριά  να  είναι  Α’  ποιότητας  και  να  έχουν  παρασκευασθεί  σε
εγκαταστάσεις  αδειοδοτημένες,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  στην  προσφορά  να
δηλώνεται η προέλευσή τους.

10) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ
Τα προμηθευόμενα ζυμαρικά να πληρούν τις διατάξεις του κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

11) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά τους που θα χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή του προς
προμήθεια συσσιτίου. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 της 
αρ. 15523/31-08-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-2006). Συγκεκριμένα:
Πρόκειται αποκλειστικά για:
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας 
από ελιές και μόνο με μη μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ελαιόλαδο παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές 
και μόνο με μη
μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σύμφωνα με τις
ισχύουσες  διατάξεις.

12) ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ο προσφερόμενος άρτος – αρτοσκεύασμα πρέπει να είναι φρέσκο, παραγωγής της ίδιας ημέρας,
70  γρ.,  παρασκευασμένο  από  εγκεκριμένους  τύπους  ή  κατηγορίες  αλεύρων,  σύμφωνα  με  τον
κώδικα Τροφίμων & Ποτών.

13) ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα  προσφερόμενα  είδη  παντοπωλείου  θα  πληρούν  τις  εκάστοτε  περί  τροφίμων  ισχύουσες
διατάξεις.
Όλα  τα  προς  προμήθεια  προϊόντα  για  την  παρασκευή  του  συσσιτίου  καθώς  και  οι  μονάδες
παραγωγής,  συσκευασίας  ή  διανομής  τους  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  Κ.Υ.Α.
15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 187/τ.Β’)  και  με  τους κανονισμούς Ε.Κ.  178/2002 852/2004,  853/2004,
854/2004, 882/2004 στους οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις.
Για  τη  νομιμότητα  όλων  των  παραπάνω  θα  γίνονται  αιφνιδιαστικοί  έλεγχοι  από  τις  αρμόδιες
επιτροπές και οι τυχόν παρατυπίες θα επιφέρουν τις αντίστοιχες κυρώσεις (έκπτωτος, πρόστιμα,
κτλ).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ €

330 150 49.500 2,70 133.650,00
ΦΠΑ 24% 32.076,00
Συνολική
Δαπάνη

165.726,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ A/A
      

           ΒΟΥΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                                 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   
      ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ                                                                  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ
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ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης: …….………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
με έδρα τ …….…………………………. οδός …………………………..…………………………… 
αριθμός …………
Τ.Κ. .…………. Τηλ. …………………..…………….. Fax ………………...……… E-mail: 
…………………………
Α.Φ.Μ. ……………………………………………. Δ.Ο.Υ. 
……………………………………………………..

ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθ-
μός
μαθη-
τών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕ-
ΡΩΝ

Αριθμός
ημερή-
σιων
γευ-
μάτων

Ημερήσιο 
κόστος
σίτισης ανά μα-
θητή
χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
δαπάνη

Α Β Γ=Α * Β Δ Ε = Γ * Δ
Ημερήσιο γεύμα ανά

μαθητή
330 150 49.500

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

(Η προσφερόμενη τιμή για το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά μαθητή, χωρίς ΦΠΑ, θα είναι ίσο ή 
κάτω των 2,70 €) 

Ολογράφως η προσφερόμενη τιμή μερίδας χωρίς ΦΠΑ: 

……………………………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Χρόνος ισχύος προσφοράς: _________ μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του Διαγωνι-
σμού. 

/    /2018
(ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς: 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκ-
κλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ
………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας,
υπέρ της
Εταιρείας…………………………………………………, οδός……………..……………., 
αριθμός……………, ΤΚ…………………... (ή
σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)…………………………. , (2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως
μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό
……………….……. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια
……………………………………..…………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) προς 
κάλυψη αναγκών του ………………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ
αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύ-
ον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σε εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς: ΔΗΜΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκ-
κλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ
……… (και ολογράφως) ……………………………… υπέρ της Εταιρείας
………………………….………………………,οδός…………………..…… αριθμός …, ΤΚ…………(ή
σε περίπτωση Ένωσης υπέρ
των εταιριών (1) …………………………. , (2) ……………………………κ.λ.π ατομικά για κάθε μια
από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένω-
σης
προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………… για
την
προμήθεια  ……………………………………………………….……………………………… σύμφωνα
με την υπ’ αριθ.
……………………………… Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορ-
ρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε
στη
διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτω-
σης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να
παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθε-
ση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφο-
ράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστο-
λών που
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερ-
βαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ

 (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  5    και τη διαδικασία  
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [EL 611]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1/ΚΑΡΔΙΤΣΑ/Τ.Κ. 43131]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΒΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  , ΣΔΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ]
- Τηλέφωνο: [24413-54715-708]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [vouzas@dimoskarditsas.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [http  ://  www  .  dimoskarditsas  .  gov  .  gr  ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [15894210-6]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………….…]Όπως θα δημοσιευθεί στο portal
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [1]
-  Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο  από  την  αναθέτουσα  αρχή:  [α.π  ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7714/2018]

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

5

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία  αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης  Επωνυμία: [     ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει 

[     ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι6 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση7;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ   ̓ 
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»8 ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων  με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος

6

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
7

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
8

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων.
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μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογο9:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος    IV  ,  
ενότητες  Α,  Β,  Γ,  ή  Δ  κατά  περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται  στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε
οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή  διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  από
κοινού με άλλους10;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,  μεριμνήστε  για  την υποβολή χωριστού εντύπου  ΤΕΥΔ από τους  άλλους  εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

9

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
10

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ11 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV  

 [ΟΧΙ] 

11

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς  φορείς,  δεόντως συμπληρωμένο και  υπογεγραμμένο από τους  νομίμους  εκπροσώπους
αυτών.   Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι  υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  της  ποιότητας  Εφόσον  είναι  σχετικές  για  τηνειδική  ικανότητα  ή
ικανότητες  στις  οποίες  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,  παρακαλείσθε  να  συμπεριλάβετε  τις
πληροφορίες που απαιτούνται  σύμφωνα με το μέρος  IV  για κάθε ένα από τους  οικονομικούς
φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε  μέρος  της  σύμβασης  σε  τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

3



Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες12

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

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση13·

δωροδοκία14,15·

απάτη16·

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες17·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας18·

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων19.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου20 το οποίο είναι μέλος

[] Ναι [] Όχι

12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
13

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
14

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
15

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 
παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
16

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
17

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
18

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”.
19

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
20

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  έναν  από
τους  λόγους  που  παρατίθενται  ανωτέρω
(σημεία  1-6),  ή  καταδικαστική  απόφαση  η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο  ή  στην  οποία  έχει  οριστεί  απευθείας
περίοδος  αποκλεισμού  που  εξακολουθεί  να
ισχύει; 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,  επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]21

Εάν ναι, αναφέρετε22:
α)  Ημερομηνία της καταδικαστικής  απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,  επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]23

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)24;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν25: [……]

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

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1)  Ο οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης26,

[] Ναι [] Όχι 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 )
21

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
22

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
23

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
25

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
26

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
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στην  Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;27

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 28

[……][……][……]

27

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι  δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
28

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου29;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσεις30 :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβανόμενης  υπόψη
της εφαρμοστέας  εθνικής  νομοθεσίας  και  των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσεις31 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα32;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 

29

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
30

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
31

Άρθρο 73 παρ. 5.
32

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με άλλους  οικονομικούς  φορείς  με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης  συμφερόντων33,  λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν  συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο  αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης34;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια35 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης  σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης  σύμβασης  ,  αποζημιώσεις  ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

[] Ναι [] Όχι

33

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
34

Πρβλ άρθρο 48.
35

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,
να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο
πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  ανάθεσης  ή  να
παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές
πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν
ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους  ΙV:  (ΔΕΝ  ΘΑ  ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ  ,  ΚΑΘΩΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ  Η  ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ)

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

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

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής36; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

36

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί  από την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.(ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ)
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη ..(ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ)
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα  διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.  ..(ΔΕΝ
ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει  προσδιορίσει  αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται  να
εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν  να  υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται37, εκτός
εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά  δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν38.

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

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ..................  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να
αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ................  [να
προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης
Δήλωσης  για  τους  σκοπούς  τ..........................  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

37

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
38

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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