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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 και την με αριθμ. πρωτ. 11543/26-3-2013 Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου 

Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες η ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια τροφίμων 

για τις ανάγκες 

3. ες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από 

τους οικείους Δήμους. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , σύμφωνα με τις 

οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, 

καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

6. Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Την παρ. ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές". 
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8. Τις διατάξεις της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

9. Την αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

10. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως  

ισχύει. 

10. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

12. Την αριθ. 06/2016 Μελέτη του τμήματος Προμηθειών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια 

φρέσκου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του προσώπων» για 

ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης,, ενδεικτικού προϋπολογισμού 82.375,80€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. 

13. Την αριθ. 16REQ005640503 καταχώριση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ. 

14. Την με αριθ. 322/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση της μελέτη με τίτλο 

«Προμήθεια φρέσκου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του 

προσώπων» 

15. Το με αριθ. Πρωτ.  25312/13-12-2016 έγγραφο αίτημα για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το 

προσωπικό του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών 

Σταθμών. 

16. Το με αριθ. Πρωτ. 24848/05-12-2016έγγραφο αίτημα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικής Μέριμνας σχετικά με την προμήθεια φρέσκου γάλακτος στου εργατοτεχνικού προσωπικού 

του Δήμου Ωρωπού. 

17.Τους κάτωθι Κωδικούς που είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό του 2017 του Δήμου Ωρωπού  

 

Κωδικός 

Προϋπολογισμού 
Περιγραφή Πίστωση 2017 

10.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
763,88 

15.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
3.055,52 

20.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
64.547,86 

25.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
14.895,66 

30.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 1.145,82 
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Δήμου 

35.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
4.201,34 

45.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
1.909,70 

 

 

Η προμήθεια φρέσκου γάλακτος του  Ν.Π.Δ.Δ. θα καλυφθεί στον κωδικό ΚΑ 10.6063.0002 
προϋπολογισμού έτους 2017 

 
18. Την με αριθ. 378/13-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού σχετικά με τη 

συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών 

και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016. 

19. Την αριθ. 58/04-04-2017(ΑΔΑ: Ω7ΗΜΩ0Π-632) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 

του Δήμου και των Νομικών προσώπων του 

20.Την ανάγκη του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για την εν΄ λόγω προμήθεια.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) 

τιμής  

επί της εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος, συνολικού προϋπολογισμού 82.375,80€, πλέον  Φ.Π.Α. 13% 

10.708,85€ ήτοι συνολικής δαπάνης 93.084,64€, για την προμήθεια «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος για 

το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του προσώπων»,  
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 

Πόλη ΩΡΩΠΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 19015 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 22953-20325 

Φαξ 22953-20384 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promitheiesdimosoropou@yahoo.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες2 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   O.T.A.  και ανήκει στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση: www.oropos.gov.gr ή promitheiesdimosoropou@yahoo.gr 

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη αρμόδια υπάλληλο : 22953-20325  Κουντουριώτου Ελένη 

 

Άρθρο 2. : Ορισμοί  

1.1 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την 

αντίστοιχη σημασία: 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

2. Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστημα): Ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια της 

παρούσας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη 

σύμβασης προμήθειας. 

3. Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 

                                                                 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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4. Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών που 

προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

5. Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής, που 

χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. 

6. Διαγωνιζόμενος ή προσφέρων: ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 

7. Έγγραφα της σύμβασης: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα, που μετά την 

υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά. 

8. Ανάδοχος ή προμηθευτής: ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί με δημόσια σύμβαση η 

παρούσα προμήθεια. 

9. Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή ή ΕΔ: η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία συγκροτείται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού, εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί δημοσίων 

συμβάσεων και αποτελείται από πιστοποιημένους χρήστες του Συστήματος. 

10. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών: η Επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο) που 

συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την εξέταση των 

προβλεπόμενων στον νόμο ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. 

12. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του 

άρθρου 79 παρ.4 του ν.4412. 
 

 

Άρθρο 3. : Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 Του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)  , 

 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

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

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

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

 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

στοιχεία”,  

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

 Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 4. : Αντικείμενο του διαγωνισμού 

3.1 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του προσώπων», σύμφωνα με την αριθ. 6/2016 Μελέτη του 

γραφείου Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

3.2 Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στο CPV : 15511100-4  

3.3 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

(χαμηλότερης) τιμής.  

3.4 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα σύμφωνα με την αριθ. 6/2016 Μελέτη του 

τμήματος Προμηθειών και ορίζονται ως εξής: 

Ομάδα (Τμήμα) Α:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ   

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ &     

 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
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Ομάδα (Τμήμα) Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ  

  ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 

3.5 Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) Ομάδες-

Τμήματα είτε για το σύνολο των ειδών της μίας Ομάδας – (Τμήμα)  

Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλη την 

προμήθεια της κάθε ομάδας-τμήματος. Η μερική προσφορά σε Ομάδα (Τμήμα) επιφέρει αυτόματα την 

απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένη τμήμα. 

3.6 Το κριτήριο ανάθεσης του ενός ή των περισσοτέρων τμημάτων αφορά την οικονομικότερη ανά τμήμα 

προσφορά η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην αριθ. 6/2016 

Μελέτη του τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού. 

3.7 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού της. 

Άρθρο 5. : Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 82.375,80€ 

πλέον ΦΠΑ 13%, 10.708,85€, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 93.084,64€ και θα χρηματοδοτηθεί από 

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ωρωπού. 

Η καθαρή αξία κάθε τμήματος έχει ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) Α _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Προϋπολογισμού  2.269,80 € πλέον ΦΠΑ 13% 295,07 €, ήτοι συνολικού ποσού 2.564,87€  

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ)  B _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Προϋπολογισμού  80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 10.413,78 €, ήτοι συνολικού ποσού 90.519,78€ 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς:  
 

Κωδικός 

Προϋπολογισμού 
Περιγραφή Πίστωση 2017 

10.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
763,88 

15.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
3.055,52 

20.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
64.547,86 

25.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
14.895,66 

30.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
1.145,82 

35.6063.0002 
Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 
4.201,34 

45.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 1.909,70 
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Δήμου 

 
Η προμήθεια φρέσκου γάλακτος του  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών 
Σταθμών θα καλυφθεί στον κωδικό ΚΑ 10.6063.0002 προϋπολογισμού έτους 2017 
 

Άρθρο 6. : Διεξαγωγή διαγωνισμού – Προθεσμίες παραλαβής προσφορών 

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, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 07/06/2017 και ώρα 13.00μμ 

ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr 

12/05/2017 15/05/2017 
Ώρα 08.00 

08/06/2017 
 Ώρα 13.00μμ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

παρόν άρθρο της διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα 

αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, στον ν. 4155/2013, όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, 

όπως ισχύει. 

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

προσφοράς στο Σύστημα. 

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

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

άρθρο 37 του ν. 4412/2016, στον ν. 4155/2013, όπως ισχύει και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013, όπως 

ισχύει. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα, στον αντίστοιχο 

διαγωνισμό του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ που έχει δημιουργηθεί, αμέσως μετά τη δημοσίευση του 

διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη πριν την 

οριστική υποβολή της προσφοράς τους,  την καταληκτική ημερομηνία της Αναθέτουσας Αρχή για την 

παροχή διευκρινήσεων προκειμένου να λάβουν γνώσει αυτών.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Άρθρο 7. : Παροχή διευκρινίσεων – Συμπληρωματικών πληροφοριών 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να 

ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις 29/05/2017 Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

παρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 

μέχρι την 02/06/2017, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά από τη λήψη σχετικής αίτησης. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα 

εξετάζονται. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 

φορείς, δηλαδή όσους 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 διευκρινίσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Άρθρο 8. : Δημοσιότητα 

7.1  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) είκοσι δύο (22) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 38599 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ) 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :   

Δύο (2) οικονομικές ημερήσιες :  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΣΤΙΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δύο (2) τοπικές ημερήσιες : ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΕΒΔΟΜΗ 

Μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα : ΠΑΛΜΟΣ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου (www.oropos.gov.gr)  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι δαπάνες για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης (προκήρυξη σύμβασης), αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια,  
 

Άρθρο 9.  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους3  

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 9. : Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων 

που περιέχουν) τα παρακάτω: 

1. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού. 

2. Η αριθ. 6/2016 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών. 

                                                                 
3
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://(www.oropos.gov.gr)/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

6. Ττο σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

Άρθρο 10. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Κατ' εξαίρεση τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 

επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, 

πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 

εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο4. 

Άρθρο 11. : Γλώσσα σύνταξης προσφορών  

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα καθώς 

και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

                                                                 
4
 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
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αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

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

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 12. : Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 12 & 25 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Ε 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

Άρθρο 13. : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό - Προϋποθέσεις συμμετοχής 

13.1 Δεκτοί στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γίνονται: 
 

 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω 

προμήθειας. 

 Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του 

κάθε μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε 

διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

13.2  Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό: 
 

Για τη συμμετοχή στον 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.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 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 

Taxis 

 Net της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

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 Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή. 

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 και 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, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

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. 

 

Άρθρο 14. : Εγγύηση συμμετοχής 

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 

ποσό :  

Για την ΟΜΑΔΑ  (ΤΜΗΜΑ)  Α  στο ποσό των 46,00€.  
Για την ΟΜΑΔΑ  (ΤΜΗΜΑ)  Β: στο ποσό των 1.600,00€. 
Για τις  ΟΜΑΔΕΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ) Α & Β : το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται στα 1.646,00€ 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του τμήματος ή των τμημάτων 

στο σύνολο τους  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 παρ. 5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών,  

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

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 13 έως 17, δεν 

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

υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 15. : Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης    

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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15.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

15.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

Σελίδα 17 από 89 
 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή 

όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 

τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

15.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:   

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  

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

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

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

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

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

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

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 & 18 της παρούσας,  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 15.1 και 15.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

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

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

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

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

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016). 

 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

 Ο Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Άρθρο 16. : Κριτήρια επιλογής 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παρόν άρθρο ώστε 

να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

 Οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται 

πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

Οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται: 
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Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος παρασκευαστής, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου που θα παρασκευάσει το γάλα, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 

δήλωση. 

-Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης του γάλατος. Επίσης, πρέπει να δηλωθεί το 

εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία παστερίωσης και ομογενοποίησης, η 

τυποποίηση - συσκευασία του γάλακτος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

-Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα (σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής) ή του 

εργοστασίου παρασκευής ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές 

ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό και τέλος για την παραγαγωγή του 

προϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκαν γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί.(GMOs).  

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα (σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής) ή του 

εργοστασίου παρασκευής ότι διαθέτει τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για την μεταφορά του φρέσκου 

γάλακτος  

δ) να διαθέτουν σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής ή του εργοστασίου παρασκευής του 

γάλακτος :  

Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνσης η Κτηνιατρικής, όπως αυτή προβλέπεται από το Π.Δ. 79/2007, 

(ΦΕΚ 95Α/3-5-2007). 

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νσης Κτηνιατρικής ή ΕΦΕΤ ή αναγνωρισμένων – πιστοποιημένων 

οργανισμών) Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (H.A.C.C.P) ή της βεβαίωσης της 

αρμόδιας αρχής για εναρμόνιση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000. 

Άρθρο 17. :  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (του άρθρου 15), να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζοντα: 

-Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο παρασκευαστής προσκομμίζει, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του εργοστασίου που θα παρασκευάσει το γάλα, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται 

την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 

υπεύθυνη δήλωση, και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 15  της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής. 

Άρθρο 18. : Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 15 και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 16 & 17 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με 

το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
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Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. Η ημερομηνία σύνταξης και η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής πρέπει να συμπίπτουν 

μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Άρθρο 19. :  Αποδεικτικά μέσα 

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

όπως ορίζονται στα άρθρα 13 έως 16 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 

3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού του άρθρου 15 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής  

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 15 & του άρθρου 16 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 15 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά5: 

                                                                 
5
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 

έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 
του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
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α) για την παράγραφο 15.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου σε περίπτωση νομικού προσώπου εδαφίου αφορά ιδίως: 

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β) για την παράγραφο 15.2  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας  

Επίσης πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς  κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

15.1 και 15.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 15,3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 15.1 και 15.2 και στην περίπτωση β΄ 

της παραγράφου 15.3 & για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 15.3, Υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15 Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 16 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

                                                                                                                                                                                                                                       
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

ε)  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 17 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

κάτωθι : 

Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος παρασκευαστής, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου που θα παρασκευάσει το γάλα, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 

δήλωση. 

-Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης του γάλατος. Επίσης, πρέπει να δηλωθεί το 

εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία παστερίωσης και ομογενοποίησης, η 

τυποποίηση - συσκευασία του γάλακτος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

-Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα (σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής) ή του 

εργοστασίου παρασκευής ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές 

ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό και τέλος για την παραγαγωγή του 

προϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκαν γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί.(GMOs).  

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα (σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής) ή του 

εργοστασίου παρασκευής ότι διαθέτει τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για την μεταφορά του φρέσκου 

γάλακτος  

Επίσης, οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τις ακόλουθες Βεβαιώσεις :  
-Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής, όπως αυτή προβλέπεται από το Π.Δ. 79/2007, (ΦΕΚ 

95Α/3-5-2007).  

-Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νσης Κτηνιατρικής ή ΕΦΕΤ ή αναγνωρισμένων – πιστοποιημένων 

οργανισμών) Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (H.A.C.C.P) ή της βεβαίωσης της 

αρμόδιας αρχής για εναρμόνιση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.  

ζ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

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

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

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 20. :   Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (Χαμηλότερη προσφορά) 

Άρθρο 21. : Περιεχόμενο προσφορών 

21.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Μελέτη 06/2016 του τμήματος 

προμηθειών, για το σύνολο της αποκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές – Δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής6. 

21.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

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

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

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

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

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

                                                                 
6
 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 

ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

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

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε σφραγισμένο 

φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα  

Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» 
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Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ _ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

Δ/ΝΣΗ :Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 _ 19015 ΩΡΩΠΟΣ 
Γ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email). 
 

21.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)*, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 14 της παρούσας 

διακήρυξης. 

γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα: i. Για Ανώνυμη Εταιρεία 

απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) 

Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης της συγκεκριμένης εταιρείας. ii. Για Ε.Π.Ε. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το 

οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) 

πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω 

νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 

συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 16PROC005419309 2016-11-21 

10 το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα 

φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με 

πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 

εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου (φυσικό πρόσωπο) ή του νομίμου εκπροσώπου (νομικό πρόσωπο) ότι 

αποδέχεται τους ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, καθώς και τα 

ακόλουθα: 
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α) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την από κοινού 

εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο, η οποία εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

β) Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της ένωσης. 

 

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

στην με αριθμ. 06/2016 Μελέτη του Γραφείου Προμηθειών 
 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ:  
 
- Συμπληρωμένο και ψηφιακό υπογεγραμμένο το  Έντυπο Φύλλο Συμμόρφωσης που και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη 

μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

Επίσης στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ο προσφέρων θα υποβάλει και όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 16 «Κριτήρια Επιλογής….….Τεχνική Ικανότητα» :  

Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος παρασκευαστής, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

του εργοστασίου που θα παρασκευάσει το γάλα, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την 

εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 

υπεύθυνη δήλωση. 

-Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης του γάλατος. Επίσης, πρέπει να δηλωθεί το 

εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία παστερίωσης και ομογενοποίησης, η 

τυποποίηση - συσκευασία του γάλακτος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

-Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα (σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής) ή του 

εργοστασίου παρασκευής ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές 

ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό και τέλος για την παραγαγωγή του 

προϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκαν γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί.(GMOs).  

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα (σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής) ή του 

εργοστασίου παρασκευής ότι διαθέτει τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για την μεταφορά του φρέσκου 

γάλακτος  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντος υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Η ημερομηνία σύνταξης και η ημερομηνία ψηφιακής 

υπογραφής πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 

φέρουν ημερομηνία εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

Σε περίπτωση υποβολής και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να 

είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 
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Σε περίπτωση υποβολής και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν 

επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
 

* Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ),  

σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας διακήρυξης για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα 

οποία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης. 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 

εγγράφων της σύμβασης (Παράρτημα διακήρυξης) και θα διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο 

.doc) ώστε οι οικονομικοί φορείς να το συμπληρώσουν, υπογράψουν και συμπεριλάβουν στην προσφορά 

τους. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 

Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να 

κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV και VΙ. Στο ΤΕΥΔ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς στο ΤΕΥΔ που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης είναι τα κάτωθι: 

-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία του ΤΕΥΔ της 

παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά το πεδίο για εγγραφή σε επίσημο 

κατάλογο/μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, αυτό συμπληρώνεται μόνο εφόσον υφίσταται 

σχετική εγγραφή. 

-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. Επισημαίνεται ότι πρέπει 

να συμπληρωθούν αναλυτικά τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) των προσώπων που υποχρεούνται 

να υπογράψουν ψηφιακά το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Mέρους VI. 

-Μέρος ΙΙ Γ: Πληροφορίες σχετικά με την με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 

-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

-Μέρος ΙΙΙ Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία του ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης. 

-Μέρος IV A: Πληροφορίες για την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο 

οικονομικός φορέας πρέπει είναι να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
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Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας πρέπει να 

συμπληρωθεί ρητά η επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν 

(ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για 

φυσικά πρόσωπα. 

-Μέρος IV Β: Πληροφορίες για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

-Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 

/τις ψηφιακή υπογραφή/ές. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. Σε 

όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο πρέπει να υπογράψει ψηφιακά το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το ΤΕΥΔ υπογράφεται 

ψηφιακά: 

• στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, 

• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επισημαίνεται ότι για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΤΕΥΔ, περί μη 

αποκλεισμού δυνάμει των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης και περί πλήρωσης των 

κριτηρίων επιλογής που έχουν καθορισθεί στο άρθρο 14 της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 

διαθέτουν τα αποδεικτικά αυτών κατά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 

και να είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης («Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης»). Τα αποδεικτικά αυτά θα κληθεί να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας που θα 

αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας διακήρυξης. 

 

21.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 

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

χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης : ΛΙΤΡΟ. 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται  σε ευρώ ανά Λίτρο. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της παρούσας διακήρυξης σε 

μορφή pdf. 
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Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά, πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται και η 

οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που συμπεριλαμβάνεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ _ Β «Οικονομική Προσφορά» 

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της προμήθειας δηλαδή και για το 

ένα(1) τμήμα (ομάδα), αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών του ενός ή των δύο τμημάτων (ομάδων) τα 

οποία περιγράφονται στην με αριθμ. 06/2016 Μελέτη του γραφείου Προμηθειών.  

Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη 

κάθε τμήματος.  

Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος ή τμημάτων δεν γίνονται αποδεκτές.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης7. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Αρνητικό ποσοστό έκπτωσης επί τις τιμής δεν θα γίνεται δεκτό  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

06/2016 Μελέτη του γραφείου Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού 




21.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4412/2016, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 12 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

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

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

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

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

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

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

                                                                 
7
 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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21.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους υποβολής προσφορών άρθρο 21, Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών, παρ. 21.2, Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς, παρ. 21.3, Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών, παρ. 21.4, Χρόνος ισχύος προσφορών, παρ. 21.5 καθώς και Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών άρθρο 22, Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, άρθρο 23,της 

παρούσας διακήρυξης.  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

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

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 20 (ηλεκτρονική αποσφράγιση) 

της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το  άρθρο 22 

(ηλεκτρονική αποσφράγιση) της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής  

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, 

ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται 

χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Δεν αναγνωρίζεται, δε θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς 

η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δε θεραπεύεται εκ των 

υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 

δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις 

οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται 

και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται 

ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα 

και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις, μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 

από το αρμόδιο όργανο. 

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 

όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται (άρθρο 13 της παρούσης). 
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Άρθρο 22. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

22.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

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

Τεχνική Προσφορά» την 15/06/2017 ώρα 12.30μμ. 

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

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

22.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

Επίσης η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο  25 (Ενστάσεις) της παρούσας.  



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

Σελίδα 33 από 89 
 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές σύμφωνα με 

το άρθρο 90 του Ν. 4412/2016.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 25_(Ενστάσεις) της παρούσας 

διακήρυξης.  

Άρθρο 23. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης   -                        Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό 

ανάδοχο», και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στο άρθρο 19 της 

παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

15 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 16  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα «προσωρινό ανάδοχο», ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

α)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

β)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 13 (λόγοι αποκλεισμού) και το άρθρο 14 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του(άρθρο 104 παρ. 2& 3 του Ν. 4412/2016).  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 16 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Άρθρο 24. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Μετά την έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού, καταρτίζεται από την 

υπηρεσία του κάθε φορέα (νομικό πρόσωπο) που αφορά η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για τον Δήμο, η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο και για το 

Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 
 

Άρθρο 25. Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων]  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της 

ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,  η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, ίσου 

με το ένα 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf.  
8
  Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.  

Με την επιφύλαξη του νόμου και την σύσταση της αρχής Α.Ε.Π.Π. για τις διαφορές που αναφύονται 

από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 

διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016  

Άρθρο 26. Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης  

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. 

                                                                 
8
 Βλ. άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/2013 
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Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν   

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα και με 

την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος 

όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για 

το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 27. Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 12 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης ή το  περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες μετά την οριστική παραλαβή της 

εν΄λόγω προμήθειας (λήξη της σύμβασης). 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 30, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγύηση του παρόντος άρθρου εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

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

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. 

.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 

Άρθρο 28. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 

3852/2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν. 3463/2006(Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Άρθρο 29. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 

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

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις.  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 30. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

Άρθρο 31. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Ο Δήμος Ωρωπού μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133 του Ν. 

4412/2016), να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 32. Τρόπος πληρωμής  

 Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων 

παραστατικών, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & 

Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ωρωπού, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις 

κρατήσεις. Η έκδοση παραστατικών για τα είδη των ομάδων θα γίνεται από τους προμηθευτές επί των 

σταθερών τιμών των ειδών, που υπέβαλλαν με την προσφορά τους. Οι προμηθευτές υπόκεινται σε όλες 

τις νόμιμες κρατήσεις – φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίες υπολογίζονται 

στο σύνολο της αξίας των προμηθευμένων ειδών πριν τον υπολογισμό του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013. 

Άρθρο 33. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος(άρθρο 203 του Ν. 4412/2016)  από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα του δοθεί, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

-Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

-Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο(άρθρο 207 του ν. 4412/2016) 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 34. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφυγή (άρθρο 205 του ν. 4412/2016) κατά των αποφάσεων που 

επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 33 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 

εκπτώτου - Κυρώσεις), 35 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 37 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 

αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 

γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Άρθρο 35. Χρόνος παράδοσης υλικών – Τόπος παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει άμεσα στον Δήμο έως εννέα 

(9) ψυγεία συντήρησης των προϊόντων, που θα εγκαταστήσει ο ίδιος στους χώρους εργασίας του Δήμου, 

μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Για τη συντήρηση, επισκευή και ενδεχομένως αντικατάσταση των 

ψυγείων σε περίπτωση βλάβης ευθύνεται ο ανάδοχος.  Ο Δήμος θα κάνει μόνον χρήση αυτών και θα τα 

επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις (πλην Σαββατοκύριακων και αργιών) σύμφωνα με το 

πρόγραμμα παραδόσεων που θα οριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία σε συνεννόηση μαζί του κατά την 

υπογραφή της σύμβασης και πάντα μετά από έγγραφη παραγγελία που θα ορίζει τον αριθμό των 

δικαιούχων (κατόπιν ελέγχου αδειών) καθώς και το τόπο παράδοσης τους (Δημοτικές ενότητες). 

Η παράδοση φρέσκου γάλακτος για το Ν.Π.Δ.Δ θα γίνεται μετά από έγγραφη παραγγελία που θα ορίζει 

τον αριθμό των δικαιούχων (κατόπιν ελέγχου αδειών) καθώς και το τόπο παράδοσης τους (Δημοτικοί 

Σταθμοί).  

Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται σε συσκευασίες του ενός (1) λίτρου. Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες 

του αναδόχου και με δικά του μεταφορικά μέσα (ψυγεία), τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού ή το Ν.Π.Δ.Δ. έχει την δυνατότητα και πάντα ανάλογα με τις 

ανάγκες των δικαιούχων να παραγγέλνει φρέσκο γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 

221 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο 

τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση ανάλωσης του 

συνόλου των ποσοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή. Για το μέρος της Ομάδας Α 

η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που έχει συγκροτηθεί με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. Το ΝΠΔΔ 

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών δεν έχει υποχρέωση 

ανάλωσης του συνόλου των ποσοτήτων που προβλέπονται. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 

και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
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αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

Άρθρο 36. Παραλαβή υλικών – Τρόπος παραλαβής υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 

του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 

γίνεται με πρακτική δοκιμασία  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός 5 εργασίμων ημερών 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
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χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 37. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

35.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

35.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

35.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 38. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Η Επιτροπή παραλαβής έχει την δυνατότητα και εφόσον το κρίνει σκόπιμο  προκειμένου να παραλάβει 

την εν΄ λόγω προμήθεια να αποστείλει δείγμα της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 

4412/2016]. 

Στη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα 

εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου 

τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς 

προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι 

εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω 

διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης. 

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

βαρύνει τον προμηθευτή. 

Άρθρο 39. Επίλυση διαφορών 

 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, καθώς και του Ν. 4412/2016. 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
                  α) Για το Δήμο Ωρωπού 
                  β) Για το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Λειτουργίας παιδικών σταθμών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Φύλλο Συμμόρφωσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Γραφείο Προμηθειών 

ΑΔΑ:  
ΑΔΑΜ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΤΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΟΥ 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2016 
Προϋπολογισμός: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 
ΟΜΑΔΑ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  
ΟΜΑΔΑ  Β :  80.106,00€ πλέον ΦΠΑ 13% 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 
Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 
Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 
Τηλέφωνα: 22953 20325 
Fax:           22953 20323 

CPV : 15511100-4 
Α/Α  Συστήματος     (ΕΣΗΔΗΣ): 38599 
Αριθ. Διακήρυξης : 6592/05-04-2017 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΤΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», προϋπολογισμού  82.375,80€, πλέον  Φ.Π.Α. 13% 10.708,85€ ήτοι συνολικής δαπάνης 93.084,64€,  και θα 
χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ   στους ΚΑΕ 10.6063.0002, 15.6063.0002, 20.6063.0002, 25.6063.0002, 30.6063.0002, 
35.6063.0002, 45.6063.0002  του Δήμου Ωρωπού και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος και 
Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών θα καλυφθεί στον κωδικό ΚΑ 10.6063.0002 προϋπολογισμού έτους 2017. 
Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ που εδρεύει Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 19015 Ωρωπός, τηλ. επικοιν.: 
22953-20325, fax: 22953-20384 Αρμόδιος Υπάλληλος : Κουντουριώτου Ελένη E-mail: promitheiesdimosoropou@yahoo.gr 
Επίσημμη Ιστοσελίδα Δήμου Ωρωπού: www.oropos.gov.gr 
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται 
με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 
Κατ' εξαίρεση τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ, 
εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.  
Η σύμβαση αφορά τα εξής τμήματα (ΟΜΑΔΕΣ) 
ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) Α _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
Προϋπολογισμού  2.269,80 € πλέον ΦΠΑ 13% 295,07 €, ήτοι συνολικού ποσού 2.564,87€  
ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ)  B _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ_ 
Προϋπολογισμού  80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 10.413,78 €, ήτοι συνολικού ποσού 90.519,78 
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) Ομάδες-Τμήματα είτε για το 
σύνολο των ειδών της μίας Ομάδας – (Τμήμα)  
Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλη την προμήθεια της κάθε 
ομάδας-τμήματος. Η μερική προσφορά σε Ομάδα (Τμήμα) επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το 
συγκεκριμένη ομάδα - τμήμα. 
Το κριτήριο ανάθεσης του ενός ή των περισσοτέρων τμημάτων αφορά την οικονομικότερη ανά τμήμα προσφορά η οποία είναι 
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην αριθ. 6/2016 Μελέτη του τμήματος Προμηθειών του Δήμου 
Ωρωπού. 

mailto:promitheiesdimosoropou@yahoo.gr
http://www.oropos.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της. 
Εναλλακτικές προσφορές, Αντιπροσφορές ΔΕΝ γίνονται ΔΕΚΤΕΣ 
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να ζητούνται από τους 
ενδιαφερόμενους μέχρι και  (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα 
μέχρι τις 29/05/2017. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 02/06/2017, εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα 
με τα προαναφερόμενα. 
Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας. 
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
Για τη 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 (ΕΣΗΔΗΣ) 
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, ύστερα από προθεσμία είκοσι 
δύο (22) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

12/05/2017 
15/05/2017 

Ώρα 08.00πμ 
08/06/2017 

Ώρα  13.00μμ 

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η  Ελληνική 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό :  
Για την ΟΜΑΔΑ  (ΤΜΗΜΑ)  Α  στο ποσό των 46,00€.  
Για την ΟΜΑΔΑ  (ΤΜΗΜΑ)  Β: στο ποσό των 1.600,00€. 
Για τις  ΟΜΑΔΕΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ) Α & Β : το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται στα 1.646,00€ 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του τμήματος ή των τμημάτων στο σύνολο τους  
Η παρούσα δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ) επίσης στο 
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  
Δύο (2) οικονομικές ημερήσιες :  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΣΤΙΑ 
Δύο (2) τοπικές ημερήσιες : ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΕΒΔΟΜΗ 
Μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα : ΠΑΛΜΟΣ 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς επίσης 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.oropos.gov.gr)  
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΘΩΜΑΣ  ΔΗΜ.  ΡΟΥΣΣΗΣ 
       

 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://(www.oropos.gov.gr)/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟY 

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

Αρ. Μελέτης : 06/2016 

Προϋπολογισμός: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  

ΟΜΑΔΑ Β : 80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

CPV : 15511100-4 

 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 

Τηλέφωνα: 22953 20325 

Fax:           22953 20323 

 

 

Αρ. Μελέτης :  06/2016 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

CPV : 15511100-4 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) _ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) _ Β : 80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 93.084,64€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 13% 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 

1. Τεχνική Έκθεση 1 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 4 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 6 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 18 

5. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 22 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΤΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

 

Αρ. Μελέτης : 06/2016 

Προϋπολογισμός: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  

ΟΜΑΔΑ Β : 80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

CPV : 15511100-4 

 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 

Τηλέφωνα: 22953 20325 

Fax:           22953 20323 

 

 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους 

του Δήμου Ωρωπού (υπολογιζόμενοι σε 166 δικαιούχους) και τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ 

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού 

(συνολικά 9 υπάλληλοι), σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση των εργαζομένων, συνυπολογίζοντας 

ενδεικτικά τις ενδεχόμενες προσλήψεις εποχικού προσωπικού.  

Σύμφωνα με την από 12-12-2012 (ΦΕΚ 240/τ.Α’) πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η διαδικασία για την 

προμήθεια, μεταξύ άλλων, τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων των Δήμων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται από τους οικείους Δήμους. Η προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους στους 

Παιδικούς Σταθμούς είναι απαραίτητη υποχρέωση του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό 

Λειτουργίας, όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 497/27-04-2002.  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή ηλεκτρονική δημοπρασία, σύμφωνα με τους 

όρους που θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:  
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Τα προϊόντα είναι ομαδοποιημένα. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά ομάδα (ΟΜΑΔΑ_ΤΜΗΜΑ) Α, 

Β) για μία ή περισσότερες ομάδες. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος της κάθε ομάδας 

παρά μόνο για το σύνολο των ειδών που την αποτελούν. 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

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

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου Ωρωπού και των Νομικών του προσώπων, ανέρχεται στο ποσό των 82.375,80 € μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% 10.708,85€ ήτοι συνολικής δαπάνης 93.084,64€, που επιμερίζεται 

ως εξής : 

 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) Α _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Προϋπολογισμού  2.269,80 € πλέον ΦΠΑ 13% 295,07 €, ήτοι συνολικού ποσού 2.564,87 €  

Και θα καλυφθεί από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. στον ΚΑ 10.6063.0002 προϋπολογισμού έτους 2017 

 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) B _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΩΡΩΠΟΥ 

Προϋπολογισμού  80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 10.413,78 €, ήτοι συνολικού ποσού 90.519,78 € 

 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα πιστωθεί στου κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2017:  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ Τίτλος 

Υπηρεσία Διοίκησης 10.6063.0002 

Προμήθεια γάλακτος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 

Υπηρεσία πολιτισμού, αθλητισμού 

και κοινωνικής πολιτικής 
15.6063.0002 

Προμήθεια γάλακτος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 

Υπηρεσία καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 
20.6063.0002 

Προμήθεια γάλακτος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 

Υπηρεσία ύδρευσης 25.6063.0002 

Προμήθεια γάλακτος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 

Υπηρεσία τεχνικών έργων 30.6063.0002 Προμήθεια γάλακτος για τους 
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δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 

Υπηρεσία πρασίνου 35.6063.0002 

Προμήθεια γάλακτος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 

Υπηρεσία Νεκροταφείων 45.6063.0002 

Προμήθεια γάλακτος για τους 

δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου 

 

Στη εν λόγω μελέτη έχει προβλεφθεί ποσοστό 20% για πιθανές νέες προσλήψεις που θα γίνουν κατά την 

διάρκεια της σύμβασης (όπως προσλήψεις προσωπικού για τα HOT SPOTS) 

Ο Δήμος δύναται να αυξήσει τον αριθμό των δικαιούχων ατόμων ή και να μειώσει ανάλογα, σύμφωνα με 

τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα και εγγράφως τον προμηθευτή και 

εφόσον δεν υπερβεί τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.  

Συγκεκριμένα οι ποσότητες γάλακτος που θα χρειαστούν στην εν λόγω προμήθεια αναγράφονται στους 

παρακάτω πίνακες : 

 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) Α  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ (5 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

(52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

9 9 lt (9x5)_45lt 2.340 lt 

 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) B 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ (5 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

(52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΙΩΝ 76 76 lt (76Χ5)_380lt 19.760 lt 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΑ 23 23 lt (23Χ5)_115lt 5.980 lt 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ 11 11 lt (11Χ5)_55lt 2.860 lt 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 
3 3 lt (3Χ5)_15lt 780 lt 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 19 19 lt (19Χ5)_95lt 4.940 lt 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 
24 24 lt (24Χ5)_120lt 6.240 lt 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 11 11 lt (11Χ5)_55lt 2.860 lt 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ (5 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

(52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 
19 19 lt (19Χ5)_95lt 4.940 lt 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
11 11 lt (11Χ5)_55lt 2.860 lt 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

40 (αντιστοιχεί 

στο 20% των 

υπαλλήλων 

του Δήμου 

Ωρωπού) 

40 lt (40Χ5) 200 lt 10.400 lt 

ΣΥΝΟΛΟ :  237Δικαιούχοι 237 lt ημερησίως 1.185 lt 61.620 lt 

 

Οι δικαιούχοι  της ΟΜΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ) Α ανά ειδικότητες και Παιδικό Σταθμό (σημεία παράδοσης): 

ΓΑΛΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ - ΕΡΓ. 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΥΛΩΝΑ  1 
1 

2 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2 
1 

3 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΩΡΩΠΟΥ 1 
1 

2 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 1 
1 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 5 4 9 
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Οι δικαιούχοι της ΟΜΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ) Β ανά Υπηρεσία και ανά Δημοτική Ενότητα (σημεία παράδοσης)  

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Υ ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΠΟΣ   2 53 14 2 2 3 76 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ   1 7 2   1   11 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ     18 1       19 

ΑΥΛΩΝΑΣ   2 19   1   1 23 

ΑΦΙΔΝΕΣ     10 1       11 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ     2 1       3 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ     7 4       11 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ   2 20 2       24 

ΚΑΛΑΜΟΣ   1 13 4     1 19 

ΣΥΝΟΛΟ:   8 149 29 3 3 5 197 

  

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟ 20% ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) 2   20 10   8   40 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2 8 169 39 3 11 5 237 
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Ισχύουσες διατάξεις: 

1. Την με αριθμ. 16/05-12-2016 εντολή Δημάρχου Ωρωπού για σύνταξη  μελέτης προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ωρωπού 

2. Το με αριθ. Πρωτ. 24848/05-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με μη επάρκεια πιστώσεων γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου Ωρωπού» 

3. Το με αρ.πρωτ.:25312/13-12-2016 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Προσώπου με θέμα: Αίτημα 

προμήθειας γάλακτος προσωπικού Παιδικών Σταθμών για το οικ. Έτος 2017 με πίστωση στο ΚΑ 

10.6063.0002 προϋπολογισμού έτος 2017 

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις. 

5. Η από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’240) πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που κυρώθηκε με τον Ν. 

4111/τ.Α΄/25-1-2013 (ΦΕΚ 18), σχετικά με τη διαδικασία για την προμήθεια μεταξύ άλλων, τροφίμων 

για τις ανάγκες των νομικών προσώπων των Δήμων, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται από τους 

οικείους Δήμους. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 

διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ ., απόφασης, 

κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

8. Την ανάγκη του Δήμου Ωρωπού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Ωρωπού 

 

 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

   

 

 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 

Προμηθειών 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΤΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

 

Αρ. Μελέτης : 06/2016 

Προϋπολογισμός: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  

ΟΜΑΔΑ Β : 80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

CPV : 15511100-4 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 

Τηλέφωνα: 22953 20325 

Fax:           22953 20323 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος, παστεριωμένου και 

ομογενοποιημένου, πλήρους (3,5 % λιπαρά) ή ημιαποβουτυρωμένου (1,5 % λιπαρά) κατόπιν παραγγελίας, 

100% Ελληνικής προέλευσης, διάρκειας συντήρησης, το πολύ μέχρι δέκα (10) ημερών.  

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού ή το Ν.Π.Δ.Δ. έχει την δυνατότητα και πάντα ανάλογα με τις 

ανάγκες των δικαιούχων να παραγγέλλει φρέσκο γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο 

Η συσκευασία του θα είναι ειδικού υλικού tetrapack ή από υλικό PVC η οποία πληροί τους όρους της 

προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος β. 

κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας. 

Το γάλα που θα προσφερθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1169/2011σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. 

Το βάρος κάθε συσκευασίας γάλακτος θα είναι ενός λίτρου. 

Το γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, 

πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κλπ) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα 

αυτού. 

Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα, το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την 

έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 

δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 

λεπτά) ή σε κάθε άλλη διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και 

θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, 

παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, 

αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 

+6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται. Η συντήρησή του διαρκεί μέχρι και 7 ημέρες, 

καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με 

ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η 
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ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη 

συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα 

του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. Στο προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιητικό 

σύστημα ποιότητας, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο 

συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα) . 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει και τον τρόπο μεταφοράς του προϊόντος μέχρι τον τόπο παράδοσης, 

μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Το προϊόν θα προέρχεται από νομίμως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη 

εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση 

της ποιότητας αυτού. Τέλος θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων (π.χ. 

Συσκευασία, βάρος συσκευασμένων προϊόντων, ποσότητες, εργοστάσιο παρασκευής, φυσικοχημικά και 

μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά κτλπ) 

Το γάλα θα προμηθεύεται στη συσκευασία που κυκλοφορεί στην αγορά. 

Το γάλα πρέπει να είναι παραγωγής της προηγούμενης ή ίδιας μέρας και όχι 

παλαιότερης. Θα πρέπει να προσκομιστούν : 

-Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής, όπως αυτή προβλέπεται από το Π. . 79/2007, (ΦΕΚ 

95Α/3-5-2007). 

-Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νσης Κτηνιατρικής ή ΕΦΕΤ ή αναγνωρισμένων – πιστοποιημένων 

οργανισμών) Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (H.A.C.C.P) ή της βεβαίωσης της 

αρμόδιας αρχής για εναρμόνιση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000. 

-Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 9001:2000. 

-Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης του γάλατος. Επίσης, πρέπει να δηλωθεί το 

εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία παστερίωσης και ομογενοποίησης, η 

τυποποίηση - συσκευασία του γάλακτος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

-Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο παρασκευαστής, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου που θα παρασκευάσει το γάλα, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 

δήλωση. 

-Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ( σε περίπτωση που είναι ο ίδιος ο παρασκευαστής) ή του 

εργοστασίου παρασκευής ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό ,οι πρώτες και οι βοηθητικές 

ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό και τέλος για την παραγωγή του 

προϊόντος δεν χρησιμοποιήθηκαν γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί.(GMOs). 

 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 

Προμηθειών 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΤΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

 

Αρ. Μελέτης : 06/2016 

Προϋπολογισμός: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  

ΟΜΑΔΑ Β : 80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

CPV : 15511100-4 

 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 

Τηλέφωνα: 22953 20325 

Fax:           22953 20323 

 

 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, Δήμου Ωρωπού και των 

Νομικών προσώπων του, συγκεκριμένα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, για δώδεκα (12) μήνες ή έως ότου 

εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο της κάθε σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2o 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β’ της παρ.VII του 

άρθρου 172, της παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», πλην των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του άρθρου 209 

της παρ.5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της παρ.7 του άρθρου 

265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση). 

5. Τα άρθρα 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και 39 και 40 του Ν. 3316/2005 τα οποία 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του νόμου 

4412/2016. 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου Ζ’ του Ν.4152/2013. 
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7. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

9. Τις διατάξεις του  Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 

του Π. . 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις. 

11. Τις διατάξεις του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 

οργάνων και λοιπές διατάξεις», 

12. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

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

13. Την με Αρ.Πρωτ.Π1/542/4-3-2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

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

14. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4254/07-04-2014 (ΦΕΚ 85 τεύχος Α’) υποπαράγραφος ΣΤ 8 «άρση εμποδίων στον 

ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων – ρυθμίσεις γαλακτοκομικών προϊόντων 

16. Την με αριθμ. 16/05-12-2016 εντολή Δημάρχου Ωρωπού για σύνταξη  μελέτης προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ωρωπού 

17. Το με αριθ. Πρωτ. 24848/05-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με μη επάρκεια πιστώσεων γάλακτος για το προσωπικό του 

Δήμου Ωρωπού» 

18. Το με αρ.πρωτ.:25312/13-12-2016 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Προσώπου με θέμα: Αίτημα 

προμήθειας γάλακτος προσωπικού Παιδικών Σταθμών για το οικ. Έτος 2017 με πίστωση στο ΚΑ 

10.6063.0002 προϋπολογισμού έτος 2017 

19. Την ανάγκη του Δήμου Ωρωπού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του Δήμου Ωρωπού 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι : 

α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β) Το έντυπο Οικονομικής  προσφοράς του αναδόχου 

γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ωρωπού κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

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

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης, 

χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των υλικών ή σε περίπτωση που η προμήθεια των υλικών είναι διαιρετή, αποδεσμεύεται 

σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την 

σταδιακή αποδέσμευσή της, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Σύμβαση 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

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

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

έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια δώδεκα 

(12) μηνών ή έως ότου ολοκληρωθεί το φυσικό της αντικείμενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στους επιμέρους χώρους και στις ποσότητες που αναφέρονται στους 

παραπάνω πίνακες. Η παράδοση για όλες τις ομάδες θα γίνεται μετά εντολή προμήθειας από τον εκάστοτε 

προϊστάμενο του χώρου. Παρακάτω παραθέτονται στοιχεία για τους χώρους παράδοσης: 

Οι χώροι παράδοσης της προμήθειας  είναι οι παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΑ Α  Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΥΛΩΝΑ  

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 10, 19011 ΑΥΛΩΝΑΣ 

 Τηλ: 22950-41961 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  

ΣΤΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ, 19014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 

 (Πλησίον Κέντρου Υγείας) 

Τηλ: 22950-52444 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΩΡΩΠΟΥ 

ΜΗΛΕΣΙ (Πρώην νηπιαγωγείο) 

Tηλ.: 22950-33326 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 19015 ΣΥΚΑΜΙΝΟ 

Τηλ: 22950-75040 
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ΟΜΑΔΑ Β ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα 

Πλατεία Ζυγομαλά, 

19011 Αυλώνα 

Τ:22953-20116, 22953-20118 F:22950-41931 

Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών 

25ης Μαρτίου 6,   

19014 Αφίδνες 

T:22950-22883, 22950-23827 F:22950-22227 

Δημοτική Κοινότητα Καλάμου 
Πλατεία Καλάμου, 19014 Αφίδνες 

T:22953-20200  F:22950-29480 

Δημοτική Κοινότητα 

Καπανδριτίου 

Πλ. Καπανδριτίου , 19014 Αφίδνες 

Τ:22950-52418 F:22950-54258  

Τοπική Κοινότητα Μαλακάσας 

Κήπων 1,  

19011 Μαλακάσα 

Τ:22950-98598, 22950-29285  F:22950-98596  

Δημοτική Κοινότητα 

Μαρκοπούλου 

Μαρκόπουλο Ωρωπού,  

19015 Ωρωπός 

T:22950-32424 F:22950-32376 

Τοπική Κοινότηττα Πολυδενδρίου 
Πολυδένδρι, 19014 Αφίδνες 

T:22950-52498  F:22950-531076 

Τοπική Κοινότητα Συκαμίνου 
Πλατεία Συκαμίνου, 19015 Ωρωπός 

T:22950-71792 F:22950-71754  

Δημοτική Κοινότητα Νέων 

Παλατίων 

Αγίου Γεωργίου, 19015 Ωρωπός 

Τ:22950-36571 F:22950-36571 

Δημοτική Κοινότητα Σκάλας 

Ωρωπού 

Λ. Χαλκουτσίου 50 19015 Ωρωπός 

Τ:22953-20350 Φ:22953-20384 

 

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις (πλην Σαββατοκύριακων και αργιών) σύμφωνα με το πρόγραμμα 

παραδόσεων που θα οριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία σε συνεννόηση μαζί του κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και πάντα μετά από έγγραφη παραγγελία που θα ορίζει τον αριθμό των δικαιούχων (κατόπιν 

ελέγχου αδειών)καθώς και το τόπο παράδοσης τους (Δημοτικές ενότητες). Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται σε 

συσκευασίες του ενός (1) λίτρου. Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου και με δικά του 

μεταφορικά μέσα (ψυγεία), τα οποία θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού ή το Ν.Π.Δ.Δ. έχει την δυνατότητα και πάντα ανάλογα με τις 

ανάγκες των δικαιούχων να παραγγέλλει φρέσκο γάλα πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο 

Οι ώρες παράδοσης θα διαφοροποιηθούν έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία. 

Το γάλα θα πρέπει να είναι παραγωγής της ίδιας ή της προηγούμενης ημέρας και όχι παλαιότερης. 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στην υπηρεσία εννιά (9) ψυγεία στα προκαθορισμένα σημεία 

διανομής, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, την προηγούμενη της πρώτης παράδοσης. Τα ψυγεία θα 

παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της σύμβασης και θα επιστραφούν στον προμηθευτή μετά τη λήξη 

της σύμβασης. Η συντήρηση των ψυγείων θα γίνεται από τον προμηθευτή ο οποίος οφείλει και να τα 
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αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης. Σε περίπτωση που δεν αντικατασταθούν εγκαίρως και τα γάλατα 

αλλοιωθούν οι δαπάνες αντικατάστασης τους βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής οφείλει να αντικαθιστά καθημερινά τα γάλατα, τα οποία παραμένουν στου χώρους των 

ψυγείων χωρίς να διανεμηθούν (περίοδος αδειών κτλ) με νέα γάλατα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016), β) σε 

περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016), 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) . 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016), β) έχει εκδοθεί 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 

συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή 

μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
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παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-

2016). 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Οι ποσότητες του γάλακτος που θα προμηθεύονται καθημερινά στους χώρους τους, ο Δήμος Ωρωπού και το 

Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, θα καθορίζονται από την υπηρεσία με έγγραφη παραγγελία και θα κοινοποιούνται στον 

ανάδοχο τουλάχιστον δύο ημέρες πριν . 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Κυρώσεις εκπρόσθεσμης παράδοσης υλικών 

Αν τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 

147Α’/08-08-2016), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, 

χωρίς ΦΠΑ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

παράδοσης. 

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 

της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 

147Α’/08-08-2016). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος 

γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ) Με πρακτική δοκιμασία. 

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και 

με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 
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Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η 

σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, 

μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν 

εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την 

επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 

της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 

επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 

του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 

επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 

μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για 

άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 

147Α’/08-08-2016) μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή 

κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 

πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, 

σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 

απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 

προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, 

εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή 

εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που 

παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το 

Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την 

παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την 

παράγραφο 13 του άρθρου 214 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016). Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει 

κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η 

κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του 

προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης.  Κατ' έφεση εξέταση 

μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της 

επιτροπής παραλαβής. 

Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από 

τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης 

χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο 

Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το 

αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο Χρόνος παραλαβής υλικών 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την 

ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που 

ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους 

που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει 

από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό 

διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου στην Επιτροπή. 
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Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

του προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 

μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 

σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016). Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 

από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 

ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 

παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί 

να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει 

την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε 

παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία 

ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ουσιώδεις απαιτήσεις 

Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι 

αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

 

 

 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

   

 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 

Προμηθειών 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΤΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

 

Αρ. Μελέτης : 06/2016 

Προϋπολογισμός: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  

ΟΜΑΔΑ Β : 80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

CPV : 15511100-4 

 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 

Τηλέφωνα: 22953 20325 

Fax:           22953 20323 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 

Ωρωπού και των Νομικών του προσώπων, ανέρχεται στο ποσό των 82.375,80 € μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 13% 10.708,85€ ήτοι συνολικής δαπάνης 93.084,64€  

Η ενδεικτική τιμή μονάδος του κυτίου ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος ανέρχεται στο 1,30€ προ ΦΠΑ 13% και 

προέκυψε σε συνέχεια έρευνας της τοπικής αγοράς (μέγεθος δικτύου καταστημάτων, υπεραγορών που 

προμηθεύουν γάλα στην τοπική αγορά, απόσταση από το κέντρο της Αττικής _ μεταφορικά κ.λ.π.) από το 

παρατηρητήριο τιμών καταναλωτικών προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης (http://www.e-prices.gr/ καθώς 

και από τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπηρεσία μας από συμβάσεις του Δήμου Ωρωπού με προμηθευτές  για 

την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ωρωπού κατόπιν διαγωνιστικών 

διαδικασιών προηγούμενων ετών. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του Ν. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), της 

υπ’ αριθ. 53361/02-10-2006 ΚΥΑ. (ΦΕΚ 1503/11-10-2006/ τ.Β΄) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 

υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. Τ.Τ. 

36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/30-07-2007/τ.Β΄) ΚΥΑ και τη με αριθ.: οικ. 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 990/28-05-

2008/τ.Β΄) ΚΥΑ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, έτσι όπως ισχύει σήμερα (Κ.Τ.Π. ΦΕΚ 788/31-12-1987/ τ.Β΄). 

Η προμήθεια  επιμερίζεται ως εξής : 

 

ΟΜΑΔΑ Α _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Προϋπολογισμού  2.269,80 € πλέον ΦΠΑ 13% 295,07 €, ήτοι συνολικού ποσού 2.564,87 €  

Και θα καλυφθεί από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. στον κάτωθι ΚΑ 10.6063.0002 προϋπολογισμού έτους 2017 

http://www.e-prices.gr/


ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 
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ΟΜΑΔΑ B _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Προϋπολογισμού  80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 10.413,78 €, ήτοι συνολικού ποσού 90.519,78 € 

 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα πιστωθεί στου κάτωθι κωδικούς: Κ.Α. 10.6063.0002, Κ.Α.  

15.6063.0002, Κ.Α.  20.6063.0002, Κ.Α.  25.6063.0002, Κ.Α.  30.6063.0002, Κ.Α.  35.6063.0002, Κ.Α.  

40.6063.0001, Κ.Α.  45.6063.0002 προϋπολογισμού του έτους 2017  

Στη εν΄ λόγω μελέτη έχει προβλεφθεί σε ποσοστό 20% πιθανές νέες προσλήψεις που θα γίνουν κατά την 

διάρκεια της συμβάσεις (όπως προσλήψεις προσωπικού για τα HOT SPOTS) 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 

    ΓΑΛΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ - ΕΡΓ. 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΥΛΩΝΑ  1 
1 

2 

ΔΗΜΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2 
1 

3 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΩΡΩΠΟΥ 1 
1 

2 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 1 
1 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 5 4 9 

Ανάγκες γάλακτος ανά ειδικότητα  

σε λίτρα/ κυτίο 970 lt 776 lt 1.746 lt 

Ενδεικτική τιμή € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 

Σύνολο δαπάνης / Υπηρεσία € 1.261,00 € 1.008,80 € 2.269,80 € 

ΦΠΑ 13% € 163,93 € 131,14 € 295,07 € 

Σύνολο δαπάνης / Υπηρεσία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ € 1.424,93 € 1.139,94 € 2.564,87 € 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 
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ΟΜΑΔΑ  Β_ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙ

ΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΠΟΣ   2 53 14 2 2 3 76 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ   1 7 2   1   11 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ     18 1       19 

ΑΥΛΩΝΑΣ   2 19   1   1 23 

ΑΦΙΔΝΕΣ     10 1       11 

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ     2 1       3 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ     7 4       11 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ   2 20 2       24 

ΚΑΛΑΜΟΣ   1 13 4     1 19 

ΣΥΝΟΛΟ:   8 149 29 3 3 5 197 

  

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 

20% ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ) 2   20 10   8   40 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2 8 169 39 3 11 5 237 

Αριθμός λίτρων (κυτίων)- 

γάλακτος / δικαιούχο για ένα 

έτος 260 260 260 260 260 260 260 260 

Ανάγκες λίτρων (κυτίων) 

γάλακτος ανά υπηρεσία 520 2.080 43.940 10.140 780 2.860 1.300 61.620 

Ενδεικτική τιμή € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 1,30 € 

Σύνολο δαπάνης / Υπηρεσία € 676,00 € 2.704,00 € 57.122,00 € 13.182,00 € 1.014,00 € 3.718,00 € 1.690,00 € 80.106,00€ 

  

ΦΠΑ 13% € 87,88 € 351,52 € 7.425,86 € 1.713,66 € 131,82 € 483,34 € 219,70 € 10.413,78€ 

Σύνολο δαπάνης / Υπηρεσία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ € 763,88 € 3.055,52 € 64.547,86 € 14.895,66 € 1.145,82 € 4.201,34 € 1.909,70 € 90.519,78€ 



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 
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Ο Δήμος δύναται να αυξήσει τον αριθμό των δικαιούχων ατόμων ή και να μειώσει ανάλογα, σύμφωνα με 

τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα εγγράφως τον προμηθευτή και εφόσον 

δεν υπερβεί τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.  

 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

   

 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 

Προμηθειών 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 

 

 
 



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 
 

 
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 
Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………………, οδός ……….……………………, αριθμός ..…, 

τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………………………. . 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την προμήθεια : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» 

τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά. 

 
*Ο πίνακας συμπληρώνεται μια φορά, ανάλογα με την ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Αν 
υποβληθεί προσφορά για παραπάνω από μια ομάδα, τότε ο πίνακας θα συμπληρωθεί ξεχωριστά και θα 
υποβληθεί στον ίδιο φάκελο οικονομικής προσφοράς. 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 

Τηλέφωνα: 22953 20325 

Fax:           22953 20323 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» 
 
 
 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2016 

Προϋπολογισμός: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) _ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) _ Β : 80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

CPV : 15511100-4 



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 
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ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Προϋπολογισμού  2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  295,07€, ήτοι συνολικού ποσού 2.564,87€  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 
(τμήμα) 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΛΙΤΡΟΥ) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. (Ποσοστό) 

Α Προμήθεια 
γάλακτος για τους 
δικαιούχους του 
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού 

2.340,00 
 

……… ευρώ  ………. ευρώ 13% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: …………………. € 

ΦΠΑ 13%: ..……………….. € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α: …………………. € 

 
Ημερομηνία ……./…../2017                                   Ο προσφέρων 

 
                                                Υπογραφή                                                          Σφραγίδα 

 

 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

   

 

 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 

Προμηθειών 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 

 
 



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 
 
 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………………, οδός ……….……………………, αριθμός ..…, 

τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………………………. . 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την προμήθεια : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» 

τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά. 

 
*Ο πίνακας συμπληρώνεται μια φορά, ανάλογα με την ομάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Αν 
υποβληθεί προσφορά για παραπάνω από μια ομάδα, τότε ο πίνακας θα συμπληρωθεί ξεχωριστά και θα 
υποβληθεί στον ίδιο φάκελο οικονομικής προσφοράς. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 

Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 

Πληροφορίες: Κουντουριώτου Ελένη 

Τηλέφωνα: 22953 20325 

Fax:           22953 20323 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» 
 
 
 
 

Αρ. Μελέτης : 06/2016 

Προϋπολογισμός: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13% 

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) _ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13%  

ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) _ Β : 80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

CPV : 15511100-4 
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ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΩΡΩΠΟΥ 

Προϋπολογισμού  80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 10.413,78 €, ήτοι συνολικού ποσού 90.519,78 € 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΟΜΑΔΑ 
(τμήμα) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΛΙΤΡΟΥ) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. (Ποσοστό) 

Β Προμήθεια 
γάλακτος 
εργατοτεχνικού 
προσωπικού  
Δήμου Ωρωπού 

61.620 lt   13% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: € 

ΦΠΑ 13%: € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β: € 

 
Ημερομηνία ……./…../2017                            Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή                                                          Σφραγίδα 

 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

   

 

 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 

Προμηθειών 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  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 ( 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6324 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 ΩΡΩΠΟΣ 19015 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 
- Τηλέφωνο: 22953-20325, 22953-20324 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheiesdimoropou@yahoo.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.oropos.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 
   «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και  
     των Νομικών Προσώπων του»  CPV: 15511100-4 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ: [ΑΔΑΜ: 16REQ005640503 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ: [ΑΔΑΜ: ………………….] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Δύο (2) 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:  
   Αριθ. Διακήρυξης 6592/05-04-2017 _ Αριθ. Μελέτης 06/2016 

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

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση

iii
; 

 

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 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 κατάλογο

iv
: 

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 
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(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 άλλους

v
; 

[] 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. 

[   ] 
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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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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 και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

Σελίδα 79 από 89 
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

vii
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 
2. δωροδοκία

ix,x
· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii·

 
5.
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

xiii
·
 

6. 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου

xv
 το οποίο είναι μέλος 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;  

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

xvi
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 
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): 
[……][……][……][……]

xviii
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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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 
ασφάλισης

xxi
, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
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 
;
xxii

 

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):

 xxiii
 

[……][……][……] 
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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 δικαίου

xxiv
; 

[] 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 καταστάσεις

xxv
 : 

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 περιστάσεις

xxvi 
 

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 παράπτωμα

xxvii
; 

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:  
[..........……] 

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 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων, 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 σύμβασης

xxviii
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxix
 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 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

Σελίδα 83 από 89 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

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 
εγκατάστασήςxxx

; του: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για 
την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα που διαθέτει 
είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

2) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

3) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

4) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνσης η Κτηνιατρικής, 
όπως αυτή προβλέπεται από το Π.Δ. 79/2007, (ΦΕΚ 
95Α/3-5-2007). 
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νσης Κτηνιατρικής ή 
ΕΦΕΤ ή αναγνωρισμένων – πιστοποιημένων οργανισμών) 
Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου 
(H.A.C.C.P) ή της βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής για 
εναρμόνιση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000. 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
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 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 αναφέρονταιxxxi, 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 
δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Ωρωπού, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο Μέρος ΙΙΙ του 
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της ανάθεσης της Προμήθειας 
Φρέσκου Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των Νομικών προσώπων του. 
 

Ημερομηνία:………………. 
Tόπος:……………………. 

 
 
 

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου 
 
 
 
 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 
Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 

ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 
Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

 
 
 

 
 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 
Προμηθειών 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  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.” 

vii
 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.  

viii
 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). 

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

x
 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). 

xi
 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. 

xii
 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. 

xiii
 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”. 
xiv

 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 
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εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv

 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 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)  
xx

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi

 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).  
xxii

 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  
xxiii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv

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

2016/7) 
xxvi

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxix

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

 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. 
xxxi

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής, όπως αυτή 
προβλέπεται από το Π.Δ. 79/2007, (ΦΕΚ 95Α/3-5-2007) 

ΝΑΙ   

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νσης Κτηνιατρικής ή ΕΦΕΤ ή 
αναγνωρισμένων – πιστοποιημένων οργανισμών) Ανάλυσης 
Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (H.A.C.C.P) ή της 
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής για εναρμόνιση με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000. 

ΝΑΙ   

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 
9001:2000. 

ΝΑΙ   

-Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης του 
γάλατος. Επίσης, πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο 
γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία παστερίωσης και 
ομογενοποίησης, η τυποποίηση - συσκευασία του γάλακτος, 
καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

ΝΑΙ   

-Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο παρασκευαστής, 
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου 
που θα παρασκευάσει το γάλα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 
υπεύθυνη δήλωση. 

ΝΑΙ   

-Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα (σε περίπτωση που είναι ο 
ίδιος ο παρασκευαστής) ή του εργοστασίου παρασκευής ότι δεν 
περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό, οι πρώτες και οι 
βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά 
τροποποιημένο υλικό και τέλος για την παραγαγωγή του προϊόντος 
δεν χρησιμοποιήθηκαν γενετικά τροποποιημένοι 
μικροοργανισμοί.(GMOs). 

ΝΑΙ   

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα (σε περίπτωση που είναι ο 
ίδιος ο παρασκευαστής) ή του εργοστασίου παρασκευής ότι 
διαθέτει τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για την μεταφορά του 
φρέσκου γάλακτος 

ΝΑΙ   

 
ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ 
ΩΡΩΠΟΣ, 20-12-2016 

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & 
Προμηθειών 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Τοπικής Ανάπτυξης 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
  



ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

Σελίδα 89 από 89 
 

                                                                                                                                                                                                                                              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  
ΕΚΔΟΤΗΣ: 
Ημερομηνία Έκδοσης: 
Προς: ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Λ. Χαλκουτσίου 50 19015 Ωρωπός 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ......................  
Εγγύησή μας υπ’αριθμ. ……………. Ποσού ………. ευρώ.  
(ανάλογα με τα τμήματα που θα κατατεθεί/ανατεθεί η προσφορά, για το σύνολο της προμήθεια θα προστεθεί το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής και των δύο τμημάτων) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των …………………….. ευρώ* υπέρ του: 
i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…………., Α.Φ.Μ.:…………..(διεύθυνση):………… 
 ή 
ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία):…………………, Α.Φ.Μ.:…………….(διεύθυνση)……….. 
ή  
iii)[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας] των φυσικών /νομικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυμία)……….., Α.Φ.Μ.:…………….., (διεύθυνση)…………. 
β) (πλήρη επωνυμία)……….., Α.Φ.Μ.:…………….., (διεύθυνση)…………. 
γ) (πλήρη επωνυμία)……….., Α.Φ.Μ.:…………….., (διεύθυνση)…………. 
Ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους ,εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

 

 Για την συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την …………………/2016 μελέτη του Δήμου Ωρωπού για την ανάδειξη αναδόχου 
ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ), για το/τα τμήμα/τα……………… ή 

 Για την καλή εκτέλεση της ανάθεσης της προμήθειας σύμφωνα με την …………………/2016 μελέτη του Δήμου Ωρωπού και την 
υπ΄ αριθμ…….. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ωρωπού, για το/τα τμήμα/τα……………… 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει τη συμμετοχή ή την καλή εκτέλεση της εν΄ λόγω προμήθειας στον ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 5 (πέντε)  ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………….2017 ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας στο οποίο επισυνάπτεται η 

συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς ,σύμφωνα με το άρθρο 12 & 25 της Διακήρυξης της Σύμβασης,  

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 
*(Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε όλες τις ΟΜΑΔΕΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ) του προϋπολογισμού αθροιστικά. Σε 
περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες το ποσό είναι ίσο προς το 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της εκάστοτε ομάδας για την οποία υποβάλλεται προσφορά ή γίνεται η ανάθεση 
εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12 & 25 της Διακήρυξης) 

 


