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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1.1   Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΛΕΓΧΩΝ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΚΑΙ 
ΚΡΕΑΤΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας  33 και Αιγαίου 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54 248 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2319991122 2319991134 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο athanasiou@elog.gr ,    matara@elog.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες Τμήμα: Οικονομικό – Διοικητικό   
              Μητρώο Παραγωγής, Διαχείρισης και Εργαστηρίων 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://elgo.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Ελληνικός   Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ, Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού  Δικαίου  που ιδρύθηκε  με την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011) και  

εποπτεύεται  από  το  Υπουργείο   Αγροτικής  Ανάπτυξης   και Τροφίμων.  
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  
 

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών 

διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών 

προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους 

στην  αλυσίδα  παραγωγής-διακίνησης  του γάλακτος  και  κρέατος  στη  χώρα.  

 

1.2  Στοιχεία  Διαδικασίας - Χρηματοδότηση  
 

Είδος  διαδικασίας  

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 

«Συνοπτικός διαγωνισμός», το  άρθρο  120 «Έναρξη  διαδικασίας σύναψης  σύμβασης»,  το άρθρο  

121  «Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων», και λοιπές 

σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 

Χρηματοδότηση  της  σύμβασης  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Λογαριασμό 25 με  σχετική πίστωση του 

mailto:athanasiou@elog.gr%20,%20%20%20%20matara@elog.gr
https://elgo.gr/
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προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2021, της αναθέτουσας   αρχής.  

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και  οικονομικού  αντικειμένου της σύμβασης  

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων  

έτους 2021, για τη διενέργεια αναλύσεων στον έλεγχο ποιότητας του νωπού γάλακτος από τα 

Εργαστήρια  Ελέγχου  Ποιότητας  Γάλακτος  του  ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.  

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά  βάσει  τιμής  προ  Φ.Π.Α.  στο  σύνολο  των  ειδών  ανά  «Ομάδα».   

Τα  προς προμήθεια  είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του  Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):  

 

Ομάδα Περιγραφή Κωδικός CPV  Ονομασία CPV  

ΟΜΑΔΑ Α Αναλώσιμα  ανίχνευσης  αντιμικροβιακών 
παραγόντων  στο  νωπό  γάλα 

33696500-0 
Αντιδραστήρια 
εργαστηρίων 

ΟΜΑΔΑ Β Έλεγχοι  προσθήκης   άλλου   είδους 
γάλακτος σε πρόβειο γάλα 

33696500-0 
Αντιδραστήρια 
εργαστηρίων 

ΟΜΑΔΑ Γ Φιαλίδια  δειγματοληψίας  γάλακτος 39225730-1 Φιαλίδια  δειγματοληψίας 

 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού  ανά  ομάδα  διαμορφώνεται  ως   κάτωθι: 

ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα  ανίχνευσης  αντιμικροβιακών  παραγόντων  στο  νωπό  γάλα 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

Α.1 
Τυποποιημένη δοκιμή διάχυσης  για την ανίχνευση 

υπολειμμάτων αντιβακτηριακών ουσιών (αντιβιοτικά και 

σουλφοναμίδες) σε γάλα. 
188 57,50 71,30 13.404,40 

Α.2 Θετικός μάρτυρας των 5ml 21 24 29,76 624,96 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    14.029,36 
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ΟΜΑΔΑ Β: Έλεγχοι  προσθήκης   άλλου  είδους  γάλακτος   σε  πρόβειο  γάλα  

Α/Α                 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

Β.1 ΤΕΣΤ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ των 30 δειγμάτων 

11 57 70,68 777,48 

Β.2 ΤΕΣΤ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  ΓΙΔΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ των 30 δειγμάτων 

141 57 70,68 9.965,88 

Β.3 ΤΕΣΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΓΙΔΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ (συσκ. των 48 θεσεων) 

27 126,50 156,86 4.235,22 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    14.978,58 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: Φιαλίδια δειγματοληψίας γάλακτος 

Α/Α                 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

Γ.1 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 115.500 0,094 0,11656 13.462,68 

Γ.2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΠΛΑ 146.000 0,069 0,08556 12.491,76 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    25.954,44 

 

Προσφορές  υποβάλλονται  υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, επί ποινή 

αποκλεισμού.  

Ο οικονομικός  φορέας   μπορεί  να  υποβάλει  προσφορά  για  μία  ή  και  περισσότερες  ομάδες.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 

είκοσι  τεσσάρων  ευρώ  και  πενήντα   λεπτών  (44.324,50 €) άνευ  ΦΠΑ . 

Η σύμβαση έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/12/2021. 

Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (άνευ  Φ.Π.Α.).  

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου - τεχνική περιγραφή παρατίθεται στο Παράρτημα I.  

Το  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  παρατίθεται  στο   Παράρτημα  ΙΙ.  

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής και κατακύρωσης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Το 

Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.) παρατίθεται στο  Παράρτημα  ΙV.  
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1.4  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:  

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του 

ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την 

ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 

Πολιτισμού  και  Τουρισμού  και  Εργασίας  και  Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 

180/Α’/22.8.2011). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης  & Τροφίμων με την οποία κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, συστήθηκε ο 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης    και Τροφίμων   και   στον οποίο  συγχωνεύθηκαν  τα  μέχρι  τότε  

αυτοτελώς λειτουργούντα ν.π.ι.δ., (α) το  Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο 

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 

(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 

Β΄/13.10.2011), στο εξής  ΚΥΑ. 

3. Την αριθμ. 2500/282463/05.11.2019 απόφαση του Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019), με την οποία διορίστηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  καθηγητής  Σέρκος   Χαρουτουνιάν. 

4. Την αριθμ. 2501/282468/05.11.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019), με την οποία διορίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  ο  κ. Παναγιώτης  Ι. Χατζηνικολάου.  

5. Την αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 απόφαση του Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019), « Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα – ΝΠΙΔ».  

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  22  του  Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/06-12-2016). 

7. Το  εγκεκριμένο  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) .  
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8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 5797/25-11-2016 ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ, Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, «Οδηγίες  συμπλήρωσης  για  το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

του  άρθρου  79 παρ. 4  του  Ν.4412/2016 (Α147)»  

9. Της Υποπαραγράφου ΣΤ.20 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014) 

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά Θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις». 

10. Τις  διατάξεις  του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» 

στο  εισόδημα  από  εμπορικές  επιχειρήσεις  και  ειδικότερα  του  άρθρου  24. 

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

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, «Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων», όπως ισχύει σήμερα. 

13. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες Συμβάσεις 

(CPV), όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ) 213/2008  της  Επιτροπής. 

14. 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. 

15. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής  ή  εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά τον 

παρόντα  διαγωνισμό. 

16. Το από 11-3-2021 υπηρεσιακό σημείωμα των  προϊστάμενων των Εργαστηρίων Ελέγχου 

Ποιότητας Γάλακτος  με θέμα « Προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών των Ε.Ε.Π.Γ.  

έτους 2021». 

17. Την υπ’ αριθμ.  533/25-1-2021  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 9ΞΠΣΟΞ3Μ-Θ86 καθώς 

και την  υπ’ αριθμ.  1489/5-3-2021 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΣΡΑΟΞ3Μ-ΜΚΥ, 

για την  προμήθεια αναλωσίμων  των Ε.Ε.Π.Γ. της  Διεύθυνσης  Διαχείρισης  Ελέγχων   Γάλακτος 

και  Κρέατος   του ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ. 

18. Το γεγονός ότι η προκληθείσα δαπάνη ύψους, κατ’ ανώτατο,  44.324,50  € , πλέον Φ.Π.Α., θα 

καλυφθεί   από  τον  προϋπολογισμό  του  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ   έτους  2021 (Κ.Γ.Λ 25). 

19. Την υπ’ αριθμ. 18433/6-4-2021  απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ 

6838ΟΞ3Μ-ΠΨΜ) με θέμα «Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών 

αναλωσίμων  για  τις  ανάγκες  των  Εργαστηρίων  Ελέγχου  Ποιότητας  Γάλακτος  του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ,  έτους  2021». 
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1.5  Προθεσμία  παραλαβής  προσφορών  και  διενέργεια  διαγωνισμού.  

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  η 19/4/2021 και ώρα 12:00, σύμφωνα 

με  τις  οδηγίες  της  παρ.  2.4.2.  

Ο διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  από  τριμελή  Επιτροπή  με υποβολή  έγγραφων  προσφορών. 

Η αποσφράγιση των Φακέλων θα διεξαχθεί σε μία ενιαία συνεδρίαση από την αρμόδια προς τούτο 

Επιτροπή, την 19/4/2021 και ώρα 12:30  στα γραφεία  της   Διεύθυνσης  Διαχείρισης   Ελέγχων   Γάλακτος  

και   Κρέατος,  επί  της  οδού  Κηφισίας  33 (1ος όροφος)  στη  Θεσσαλονίκη.  

 

1.6  Δημοσιότητα 

 

Δημοσίευση σε  εθνικό  επίπεδο  

 Το κείμενο  περίληψης της  παρούσας  Διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Προγράμματος  ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα  της 

αναθέτουσας   αρχής,  στη  διεύθυνση   https://elgo.gr.  

1.7  Αρχές  εφαρμοζόμενες  στη  διαδικασία  σύναψης  της  σύμβασης  
 

Οι οικονομικοί   φορείς  δεσμεύονται   ότι:  
 

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

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό  δίκαιο, συλλογικές  συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός   των  ορίων  της  ευθύνης  και της   αρμοδιότητάς  τους . 

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

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

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

έχουν  χαρακτηρισθεί   ως   τέτοιες.  
 

https://elgo.gr./
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

2.1 Γενικές  Πληροφορίες  
 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης  

 

Τα  έγγραφα  της  παρούσας  διαδικασίας   σύναψης   είναι  τα  ακόλουθα:  
 

     Η Διακήρυξη  με  τα  Παραρτήματα   που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής  

     Οι συμπληρωματικές  πληροφορίες  που τυχόν παρέχονται   εγγράφως  στο  πλαίσιο της 

διαδικασίας,  ιδίως  σχετικά   με  τις   προδιαγραφές   και  τα  σχετικά  δικαιολογητικά.  
 

2.1.2. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών - Παράταση προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών  

2.1.2.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή ηλεκτρονικά) στα mail 

matara@elog.gr, και athanasiou@elog.gr  συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ. για το 

περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και  έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά, σε όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος,  το αργότερο   τέσσερις (4) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας  υποβολής  των  

προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο www.elgo.gr  (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή και κανένας 

υποψήφιος  ανάδοχος  δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να  επικαλεστεί  προφορικές  απαντήσεις 

εκ  μέρους  της  αναθέτουσας  αρχής.  

2.1.2.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών   για  την   κατάρτιση  των   προσφορών,  στις  ακόλουθες  περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί από την αναθέτουσα αρχή 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 121, παρ. 

mailto:matara@elog.gr
mailto:athanasiou@elog.gr
http://www.elgo.gr/




11 
 

5  του  Ν. 4412/2016).  
 

 

2.1.3. Γλώσσα  

Τα  έγγραφα  της σύμβασης   συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα.  

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

ή  συνοδεύονται   από   επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  

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

τους   στην   ελληνική  γλώσσα.  
 

Στα  αλλοδαπά   δημόσια   έγγραφα  και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188).  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 

5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει  από  δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 53 του  Κώδικα  περί  Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, βιβλία και άλλα έντυπα μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα  (πχ αγγλική),  χωρίς  να  συνοδεύονται  από  μετάφραση  στην   ελληνική.  

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες  την  μετάφραση  οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση 

της  προσφοράς, εντός  ορισμένου  διαστήματος,  με   μέριμνα  και  δαπάνες   του  προσφέροντος.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του οικονομικού 

φορέα, θα  γίνονται   υποχρεωτικά   στην  ελληνική  γλώσσα.  
 

2.1.4.  Εγγυήσεις (αρ. 72, ν. 4412/16)  

Οι εγγυητικές επιστολές 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 
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Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα  που λήγουν  κατά  τη   διάρκεια της 

εγγύησης   επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους   στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση  οικονομικό  φορέα.  

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

εκδότες   της  παραπάνω   παραγράφου.  

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

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 

του οικονομικού  φορέα  υπέρ  του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι:  αα)  η   εγγύηση 

παρέχεται  ανέκκλητα  και ανεπιφύλακτα, ο  δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της  διζήσεως, και ββ) ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής  διακήρυξης  και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης, τον αριθμό και τον 

τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης.  
 
Η αναθέτουσα   αρχή  επικοινωνεί   με  τους  εκδότες   των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να 
διαπιστώσει   την   εγκυρότητά   τους.  
 
 

2.1.4.1. Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  

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

αρ. 72, ν. 4412/2016), το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%   επί  της αξίας της 

σύμβασης (άνευ  ΦΠΑ), και  κατατίθεται  πριν  ή   κατά  την   υπογραφή  της  σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης,   επαυξημένη   κατά  έναν  (1)  επιπλέον  μήνα.  

Η  εγγύηση  καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και  τον  τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν   από 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 μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του αντικειμένου  της  σύμβασης.    Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  

παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 

εγγύησης  γίνεται  μετά  την αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του  εκπροθέσμου.  
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2.2. Δικαίωμα  συμμετοχής - Λόγοι  αποκλεισμού  
 

2.2.1.   Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής  στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε:  

α) κράτος-μέλος  της  Ένωσης,  

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

γ) τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη ΣΔΣ, στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I  της  ως  άνω  Συμφωνίας, καθώς  και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή   για  την  υποβολή  προσφοράς.  

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

ευθύνονται  έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον, σύμφωνα  με  το  άρθρο 

19 παρ. 4  του  Ν. 4412/2016.  
 

2.2.2.  Λόγοι αποκλεισμού (άρθρα 73, 74 ν. 4412/2016)  

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:  

2.2.2.1. Μέρος  ΙΙΙ.Α  του  Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι  αποκλεισμού  που  σχετίζονται  με  ποινικές  καταδίκες»  

Όταν  υπάρχει  σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

(α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2  της  

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  

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

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

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

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

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

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

οικονομικού  φορέα,  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
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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).  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού  οργάνου  του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό.  Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά:  

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

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

(ββ) στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών (Α.Ε.), τον  διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  

Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων, η  υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά  στους   νόμιμους   εκπροσώπους   τους.  

2.2.2.2. Μέρος ΙΙΙ.Β του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης»  

(α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και αυτό 

έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

τις  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 εγκατάσταση του στην  Ελλάδα, οι  υποχρεώσεις του 

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

ασφάλιση.  

(β)  Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  όταν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  
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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.  

(γ) Αποκλείεται επίσης από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός  φορέας για τον οποίο η Αναθέτουσα  Αρχή   γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα (τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73) μέσα ότι έχουν 

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

ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος   Επιθεώρησης  

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

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

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)  

πράξεις  επιβολής   προστίμου  από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

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

οποίες  προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 

πρέπει  να  έχουν  αποκτήσει   τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ.  

2.2.2.3. Μέρος ΙΙΙ.Γ του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι  που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων  ή  επαγγελματικό  παράπτωμα»  

Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην 

έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του  δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια  διαδικασία, προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται  στην περίπτωση  αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει  ότι  ο εν λόγω φορέας 

είναι  σε  θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του  λειτουργίας.  

 

2.2.2.4 Μέρος  ΙΙΙ.Γ του  Τ.Ε.Υ.Δ.  (συνέχεια)  

Όσοι  τελούν  σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες  καταστάσεις:  

   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.  

   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  79  του  ν. 4412/16.  

   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 
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διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  δημοσίων  έργων  και  καταλαμβάνει  τη  συγκεκριμένη  διαδικασία.  

2.2.2.5 Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 

παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4  

περ.  α  του  άρθρου 73 του  Ν.4412/2016 (Μέρος  ΙΙΙ.Γ  του  Τ.Ε.Υ.Δ.).  

 

2.2.3.   Αυτοδίκαιος αποκλεισμός  οικονομικού  φορέα  από τη διαγωνιστική διαδικασία  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται, λόγω  πράξεων  ή  

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

Οικονομικός  φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρθρου 74 

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

σύναψης   της   σύμβασης.  

 

2.3  Κριτήρια   Ποιοτικής  Επιλογής - Αποδεικτικά  Μέσα - Κριτήριο  Ανάθεσης  
 

2.3.1.   Προσδιορισμός κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

α. Καταλληλότητα  άσκησης  επαγγελματικής  δραστηριότητας  (παρ. 2,  αρ.  75,  ν. 4412/16)  

Οι οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της  προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά και εμπορικά 

Μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε  άλλη  

απαίτηση  ορίζεται στο Παράρτημα XI  του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι εγκατεστημένοι  

στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Επαγγελματικό ή Βιομηχανικό  Επιμελητήριο.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή  σε τρίτες  χώρες  που  προσχωρήσει  στη  Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες  που δεν εμπίπτουν 

στην  προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  Μητρώα.  

β. Οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  
 

Δεν  απαιτείται  
 

γ.  Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα (παρ. 4,  αρ.  75, ν. 4412/16)  
 

Δεν  απαιτείται  

δ. Εφαρμογή Προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (παρ. 1, αρ. 

82, ν. 4412/2016)  
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Δεν  απαιτείται  στην  παρούσα  διακήρυξη  

 

 

2.3.2.   Προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής-Τ.Ε.Υ.Δ.  

Το Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς 

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

ανάλογα με το αντικείμενο της  υπό ανάθεση σύμβασης,  αντικαθιστώντας προσωρινά  την 

υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων  πιστοποιητικών.  

Το ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: 

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς ως  προκαταρκτική  απόδειξη ότι: (α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις  της  παρ. 2.2.2, και (β) πληρούν  τις  προϋποθέσεις  ποιοτικής   επιλογής  της παρ. 

2.3.1  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την υποβολή  της  προσφοράς  τους  το προβλεπόμενο 

(από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)  Τυποποιημένο   Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV,  το οποίο 

αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α έως και θ 

του Ν.4412/2016. Υπογράφεται και συμπληρώνεται κατάλληλα από τον εκπρόσωπο του οικονομικού 

φορέα. Ως τέτοιος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων  ή  για  την  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και τα προαναφερθέντα 

πιστοποιητικά  για  κάθε  μέλος  της  ένωσης. 

Το ανωτέρω ΤΕΥΔ εκτός της υπογραφής θα φέρει και σφραγίδα της εταιρείας και δεν απαιτείται 

βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή  ή  ΚΕΠ. 

 Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως και δέκα (10) ημέρες   πριν την καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής  των  προσφορών. 
 

Οδηγίες  σχετικά  με  τη  συμπλήρωση  του  Τ.Ε.Υ.Δ.  της  παρούσας  διακήρυξης:  

   Απαιτείται  συμπλήρωση  όλων  των  απαιτητών  από  τη  νομοθεσία  πεδίων  καθώς  κι  εκείνων  

που  χαρακτηρίζουν τον οικονομικό φορέα, και σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης στο Παράρτημα 

ΙV.  

Στήριξη Οικονομικού Φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων: Σε περίπτωση που ο οικονομικός 

φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  τρίτου/ων  οικονομικών  φορέων προκειμένου να 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ανταποκριθεί  στα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής, υποβάλλεται  με  την  προσφορά  χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. που 

συμπληρώνεται   και  υπογράφεται   από  τον  τρίτο/ους,   συμπληρώνοντας:  

  Τις Ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα»  

 Το Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού»  

  Το Μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» που καταδεικνύουν  την  ειδική  ικανότητα  την  οποία  

δανείζει  στον  προσφέροντα  οικονομικό   φορέα  

  Το  Μέρος  VI  «Τελικές  Δηλώσεις»  

Για την υπογραφή του Τ.Ε.Υ.Δ. του τρίτου/ων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την υπογραφή του 

Τ.Ε.Υ.Δ. του  προσφέροντος.  

   Υπεργολάβοι: Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε  τρίτο/ους (βλ. Τ.Ε.Υ.Δ., Mέρος ΙΙ, παράγραφος Δ «Πληροφορίες σχετικά με 

υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας») και το τμήμα του 

έργου που πρόκειται να ανατεθεί υπεργολαβικά υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής  αξίας  της  σύμβασης, τότε ο υπεργολάβος  συμπληρώνει  και υπογράφει χωριστό 

Τ.Ε.Υ.Δ.  το  οποίο  υποβάλλεται  εντός  του  φακέλου  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  συμπληρώνοντας:  

  Τις Ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα» 

   Το  Μέρος  ΙΙΙ «Λόγοι  αποκλεισμού»  

  Το  Μέρος  VI «Τελικές  Δηλώσεις»  

 

Για  την υπογραφή του Τ.Ε.Υ.Δ. του υπεργολάβου ισχύουν και  εφαρμόζονται  τα  ανωτέρω   

αναφερόμενα  για  την  υπογραφή  του  Τ.Ε.Υ.Δ.  του  προσφέροντος.  

Επισήμανση. Οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(άρθρο  73  παρ. 4 περιπτ. ζ)  και  υπόκεινται  στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε  περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη 

συμπλήρωση του Τ.Ε.Υ.Δ. ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν 

οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα  σχετικά  δικαιολογητικά  εντός  της  ταχθείσας,  από   την  αναθέτουσα  αρχή,  

προθεσμίας.  

 

2.3.3.  Αποδεικτικά μέσα κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 80, ν. 4412/2016)  

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

τους, 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. 
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4412/2016.  

Τα νομιμοποιητικά  έγγραφα  συμμετοχής και κατακύρωσης για τις ανάγκες της παρούσας 

διακήρυξης θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή από τον προσωρινό ανάδοχο (ανάλογα με τη 

νομική του μορφή) στο Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παραρτήματος ΙII, συνοδευόμενα  από  το  σχετικό  πίνακα  συμπληρωμένο  από  τον  οικονομικό  

φορέα.  

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 στο Τυποποιημένο   Έντυπο   Υπεύθυνης  Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.)  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, εφόσον ο οικονομικός φορέας γνωστοποιήσει τη σύμβαση εκείνη στο πλαίσιο της οποίας 

υπέβαλε  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  συγκεκριμένα  δικαιολογητικά (παρ. 6, άρθρο 79, ν. 4412/16).  

2.3.3.2. Για την απόδειξη εκπλήρωσης  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 

2.3.1. οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν στο  φάκελο  δικαιολογητικών  κατακύρωσης:  

Σε ότι αφορά στην απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, 

υποβάλλονται:  

   Πιστοποιητικό/βεβαίωση   του   οικείου   επαγγελματικού   και   εμπορικού   Μητρώου   του   κράτους  

εγκατάστασης.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού και εμπορικού Μητρώου 

του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, με το οποίο 

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

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

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

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

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο  μητρώο και ότι ασκεί τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την εκτέλεση  του  

αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση   σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
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2.3.4. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά  βάσει  τιμής  ανά  ομάδα. 

 

2.4  Κατάρτιση - Περιεχόμενο  Προσφορών 
 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το 

Παράρτημα Ι  της  διακήρυξης, για   όλα   τα   υπό  προμήθεια   είδη  ανά   ομάδα.   
 

Δεν  επιτρέπονται  εναλλακτικές  προσφορές, αντιπροσφορές κλπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2.4.6  της  παρούσας.  

Η  ένωση  οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

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

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

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

της  ένωσης, καθώς  και ο εκπρόσωπος/συντονιστής  αυτής  σύμφωνα  με το άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 

4412/2016.  

 

2.4.2.   Τόπος - Χρόνος - Τρόπος υποβολής  προσφορών  

2.4.2.1. Οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε με κατάθεσή τους στο 

γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε με ταχυδρομική ή  courier  αποστολή  στην  ταχυδρομική  διεύθυνση:  Κηφισίας 33 

και  Αιγαίου  τ.κ. 54 248 - Θεσσαλονίκη.  

Η ημερομηνία παραλαβής προσφοράς με οιονδήποτε τρόπο ως άνω δεν μπορεί να είναι 

μεταγενέστερη  της  ημερομηνίας και ώρας λήξεως του διαγωνισμού, ήτοι την 19/04/2021 και ώρα 

12:00  

Προσφορές  που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές 

και  θα  απορρίπτονται  χωρίς   να  αποσφραγισθούν.  

Προσφορές, οι οποίες ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή 

επιστρέφονται και αυτές στους αποστολείς, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Εκπρόθεσμη  άφιξη  και  πρωτοκόλληση  φακέλου  συμμετοχής  έχει  ως  συνέπεια  τον  αποκλεισμό  

του  διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  για  την  καθυστέρηση.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση άφιξης αυτών, ενώ δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε 
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ταχυδρομικό  κατάστημα,  έστω  και  αν  ειδοποιηθεί  εγκαίρως.  

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ως άνω, η Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  σημειώνει  στο  πρακτικό  της  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  και  τις  απορρίπτει.  

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού  και  την  ανάθεση  της  σύμβασης  (άρθρο 117, παρ.3, ν. 4412/16).  

2.4.2.2. Οι  προσφορές επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

Φάκελο, στον  οποίο  πρέπει  να  αναγράφονται  ευκρινώς  τα  εξής:  

 

Προς  την  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ      18434/06-04-2021 
 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΟΥ/ΤΗΣ ………… 
 

Αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  προσφέροντος.  Δηλαδή, επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου 
(σε  περίπτωση  ένωσης   τα νομικά πρόσωπα  που  την  αποτελούν) και  τα  απαραίτητα  στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχυδρομική   διεύθυνση, αριθμό  τηλεφώνου- email) 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΓΑΛΑΚΤΟΣ   ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΤΟΥΣ  2021» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Ο  κυρίως  φάκελος  της  προσφοράς  συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, 

e-mail).  

Εντός  του  κυρίως  Φακέλου  περιλαμβάνεται:  

α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-Τ.Ε.Υ.Δ.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

εμπεριέχει τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4.3. έγγραφα.  Ο εν λόγω φάκελος δεν επιτρέπεται να 

περιέχει  οικονομικά  στοιχεία   και  όρους,  επί  ποινή  αποκλεισμού.    

β) Ξεχωριστός  σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

πρέπει να εμπεριέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.4., 

2.4.5., 2.4.6. επί ποινή αποκλεισμού και να αποτυπώνεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της 

παρούσας  (Παράρτημα ΙΙ)  επί   ποινή  αποκλεισμού.  
 

Οι  ως  άνω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν  επίσης  τις   ενδείξεις  του  κυρίως  Φακέλου.  
 

Οι  προσφορές  υπογράφονται  και   μονογράφονται  ανά   φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 
φορέα:  

α)  από  τον  ίδιο  τον  προσφέροντα (σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου),  
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β)  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  νομικού  προσώπου (σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 

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

εξουσιοδοτημένο.  
 

2.4.3.   Περιεχόμενα  Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Τ.Ε.Υ.Δ. - 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Ο φάκελος των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Τ.Ε.Υ.Δ.-ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  επί  ποινή  αποκλεισμού:  

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σε δακτυλογραφημένη μορφή, 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος V της 

παρούσας.  

β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως  εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

θα αναγράφονται  τα  στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο ο προσφέρων συμμετέχει και θα δηλώνει 

ότι:  

 πληροί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 

των  Παραρτημάτων  της,  βάσει  των οποίων  συντάχθηκε  η  προσφορά  του 

δεσμεύεται σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν της προμήθειας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

σύμφωνα  με  την παρούσα  διακήρυξη,  την  προσφορά  και  τη  σύμβαση 

διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την επιτυχή υλοποίηση της 

προμήθειας 

τα   προσκομιζόμενα  έγγραφα, στοιχεία  και  πιστοποιητικά  είναι  αληθή 

•η οικονομική προσφορά του τον δεσμεύει για εκατόν ογδόντα  (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού 

συμμετέχει  με μία μόνο προσφορά  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διακήρυξης 

παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, 

για  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος. 

 Θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά νομιμότητας και κατακύρωσης (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 

ΙΙΙ της παρούσας) καθώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλογής 

(όπως αναφέρονται στην παρ. 2.3.3.2 και το Παράρτημα Ι), εφόσον επιλεχθεί ως προσωρινός 

ανάδοχος.      
 

Την  ως  άνω  Υπεύθυνη  Δήλωση  υπογράφουν:  

  Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και των 

προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ).  

    Ο Πρόεδρος  ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ανώνυμες 
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Εταιρείες (ΑΕ). 

     Ο Πρόεδρος  του   Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τους   Συνεταιρισμούς.  

    Ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού προσώπου. 

    Κάθε  μέλος  σε  περίπτωση  Ένωσης   προμηθευτών  ή  κοινοπραξίας  

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στη 

διαδικασία   αποσφράγισης  με   αντιπρόσωπό τους.  

δ) Τεχνική Προσφορά: H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 

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

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

ως   άνω  Παράρτημα.  

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

κατά  περίπτωση   δικαιολογητικά  για   κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 93 

του  ν. 4412/16).  

Οι  οικονομικοί  φορείς  οφείλουν  να  καταθέσουν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού (σύμφωνα με 

τη νομική τους μορφή) τα ως άνω δικαιολογητικά συμμετοχής συνοδευόμενα από τον παρακάτω 

Πίνακα, τον οποίο θα συμπεριλάβουν συμπληρωμένο (στον αντίστοιχο φάκελο), λαμβάνοντας υπόψη 

τις  ακόλουθες   επεξηγήσεις  / οδηγίες:  

1.   Στη  Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ»  περιγράφονται  τα  δικαιολογητικά  που  θα  πρέπει  

να  υποβληθούν   υποχρεωτικά  μαζί  με  την  Προσφορά.  

2.   Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό  πρέπει   να  υποβληθεί   υποχρεωτικά  από  τον   υποψήφιο  Ανάδοχο.  

3.   Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν   το  αντίστοιχο   δικαιολογητικό   υποβάλλεται  ή  όχι.  

4.   Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον οικονομικό φορέα το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 

δικαιολογητικό.  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
1. 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Το Τ.Ε.Υ.Δ.  

υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα 

ειδικότερα  αναφερόμενα  στην  παρ. 2.3.2. της  παρούσας 

 

ΝΑΙ 

  

2. Υπεύθυνη Δήλωση  της  παρ. 4 του  άρθρου 8 του  Ν. 1599/1986 ΝΑΙ   
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3. Παραστατικό εκπροσώπησης ΝΑΙ   

4. Τεχνική  προσφορά ΝΑΙ   

 

2.4.4.   Περιεχόμενα Φακέλου  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να 

περιλαμβάνει  επί ποινή αποκλεισμού  το  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  του   Παραρτήματος  ΙΙ 

σε δακτυλογραφημένη μορφή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντος.  Το συγκεκριμένο Έντυπο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά σε 

επεξεργάσιμη μορφή από το Τμήμα Προμηθειών της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν σχετικής 

επικοινωνίας.   
 

Η   Οικονομική   Προσφορά   συντάσσεται  με  βάση   το  αναγραφόμενο   στην  παρούσα   κριτήριο 
ανάθεσης,  η   δε   τιμή  αναγράφεται   σε  ευρώ  ανά  μονάδα.  

Στην  προσφορά  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ   τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

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

στον   τόπο και  με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  Οι υπέρ τρίτων  

κρατήσεις  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού   

εισφορά  υπέρ  ΟΓΑ   0,6.%.  
 

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

αναπροσαρμόζονται.  

Οι  τιμές  των  προσφορών  δεν  υπόκεινται  σε  μεταβολή   κατά   τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ούτε σε περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  της   διάρκειας   ισχύος  της   προσφοράς.  

Προσωρινός  ανάδοχος   αναδεικνύεται  ο  οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της 

παρούσας.  
 

2.4.5  Χρόνος  ισχύος  των προσφορών (αρ. 97, ν. 4412/16)  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου  97  του  Ν. 4412/2016.  
 

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

Η  ισχύς  της  προσφοράς   μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, 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, 
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οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

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

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

φορείς.  
 

2.4.6.  Λόγοι  απόρριψης  προσφορών (αρ. 91, ν. 4412/16)  

H αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4412/2016 και 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 στην 

παρούσα  και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής-Τ.Ε.Υ.Δ), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου).  

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 οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 

της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν γίνεται αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα   με  το  άρθρο   102  του  Ν. 4412/2016,  

δ) η  οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αντιπροσφορά ή προσφορά για μέρος μόνο των 

ζητούμενων  ή τροποποίηση  της   προσφοράς  ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διενέργειας   του  Διαγωνισμού  εξομοιώνεται  με  αντιπροσφορά.  
 

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο ή περισσότερες 
προσφορές,  
 

ζ)  η  οποία  είναι  υπό  αίρεση,  

 

η) η  οποία  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής,  

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

παρούσας   προκήρυξης   και  αποκλίσεις   ως   προς  τους   όρους  και   τις   προδιαγραφές  της 

σύμβασης.  

ι)  η οποία δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε 

οποιοδήποτε  σημείο  της  τεχνικής  προσφοράς.  

ια) στην οποία ο χρόνος ισχύος ορίζεται μικρότερος των 180 ημερών, σύμφωνα με την παρ. 2.4.5. της 

παρούσας   προκήρυξης.  

ιβ)  στην οποία δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, ιγ) στην 

οποία  η  προσφερόμενη  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης,  
 
ιδ) στην  οποία  η  προσφερόμενη  τιμή  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  (μετά   την   τήρηση  τη ς διαδικασίας 
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των  άρθρων  88  και  89  του  Ν. 4412/2016).  
 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 . Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών- Αποσαφήνιση  προσφορών 
 

3.1.1.   Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016)  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προχωρά στην αποσφράγιση των Φακέλων σε μία 

ενιαία  συνεδρίαση, ήτοι  τη Δευτέρα 19/03/2021  και  ώρα  12:30  ως  εξής:  

α) Η Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τα περιεχόμενα του φακέλου με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-Τ.Ε.Υ.Δ.-ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ανά  φύλλο.  Ακολούθως,  

καταχωρεί  σε  πρακτικό  όσους υπέβαλαν   προσφορές   και   καταγράφει   την   ορθότητα   και   

πληρότητα   του   περιεχομένου   και   των δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  παρ. 2.4.3.  

Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή  της  ή  που  παρελήφθη  η  συστημένη επιστολή  από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 

στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσα  αρχής) και  τις  απορρίπτει  ως  μη  κανονικές.  

β) Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τα περιεχόμενα του φακέλου με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ανά φύλλο.  Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

φυλάσσονται από την αναθέτουσα αρχή στο Φάκελο του διαγωνισμού μέχρι την οριστική επίλυση 

τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

Η Επιτροπή  προχωρά  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει πρακτικό 

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

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

αναδόχου.  

Προσωρινός  ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή στο σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.  

Εάν οι προσφορές εμφανίζονται 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  του  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 
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Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές (άρθρο 90 του Ν. 4412/2016).  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  γνωστοποιείται   στους προσφέροντες.  

 

Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της  παρούσας.  

Η  αποσφράγιση διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους  εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 

των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 “Εχεμύθεια” του Ν. 4412/2016.  Η πρόσβαση  στα έγγραφα είναι δυνατή 

μόνο κατά τη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  κατά την αποσφράγιση των προσφορών και όχι σε 

άλλη  χρονική  στιγμή.  
 

3.1.2. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση  προσφορών (άρθρο 102 του Ν. 4412/2016)  

α) Κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 

έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση  αφορά  μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 

που  επιδέχονται  διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση κλπ. που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 

πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο  ανταγωνιστικό   πλεονέκτημα  στη  συγκεκριμένη  προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  Η παροχή 

της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 

επίκειται  αποκλεισμός  του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς.  

β) Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών  φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης  της   δημόσιας  σύμβασης.  

 

3.2  Πρόσκληση  για  την  υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης – 
Δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (άρθρο 103,  ν. 4412/2016)  
 

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

προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 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 (ΦΕΚ Α΄ 74), του συνόλου των 
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δικαιολογητικών   όπως  περιγράφονται   στη  διακήρυξη  ως   αποδεικτικά  στοιχεία για τη μη 

συνδρομή  των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

αυτής.  
 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν  και  ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της ανωτέρω 

παραγράφου αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των  δικαιολογητικών  για  όσο χρόνο  απαιτηθεί  για  τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες  αρχές.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης 

της  ανωτέρω  διαδικασίας,  εφόσον:  

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

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,  ή  

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

των  απαιτούμενων   δικαιολογητικών,  ή  

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

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παρ. 2.2. (δικαίωμα συμμετοχής-λόγοι 

αποκλεισμού) και 2.3 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙV (Τ.Ε.Υ.Δ.) της 

παρούσας.  

Εάν  κανένας  από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

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

ποιοτικής  επιλογής,  η  διαδικασία  ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από  την  Επιτροπή  Διενέργειας 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.  

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 (παρ. 2, 3, αρ. 

104, ν. 4412/16).  

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  

Επιτροπής  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης  του  αποφαινόμενου  οργάνου.  
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας ή μερικής αναστολής λειτουργίας των 

αρμόδιων Αρχών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά το χρόνο της 

πρόσκλησης  για  την υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  για  όσα  δικαιολογητικά  

δεν  βρίσκονται  σε  ισχύ, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986 ή ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας 

διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄/167), με την οποία δεσμεύεται ότι: (α) δεν 

συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, (β) εξακολουθεί να πληροί όλα 

τα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη,  και  (γ)  θα  

προσκομίσει  τα  νομίμως  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  (ΠΝΠ 13/4/2020, ΦΕΚ Α’/84).  
 

3.3  Κατακύρωση - σύναψη  σύμβασης (άρθρα  105-106, ν. 4412/2016)  
 

Η απόφαση κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον  και  όταν  συντρέξουν  σωρευτικά  τα  εξής:  

   άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 3.4. της 

παρούσης  ενστάσεων, και  

   κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει  επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  έπειτα από τη σχετική 

πρόσκληση.  

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 (άρθρο 105, παρ. 4 του Ν. 

4412/2016).  

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 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  

Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  η 

διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται.  

3.4  Ενστάσεις  (άρθρο  221, παρ.  11α  του  Ν. 4412/2016)  

 

Για  την  άσκηση  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  ένσταση  υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής   προσφορών.  

Για  την  άσκηση  ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
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πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από σχετική 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221, παρ. 11α 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 

παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας  αρχής,  εάν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το  αποφαινόμενο  διοικητικό  όργανο.  

  

3.5  Ματαίωση   Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία  ανάθεσης,  για  τους   λόγους  και  υπό  τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας   Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει  ανάλογα  το αποτέλεσμά της  ή  να  αποφασίσει  την επανάληψή της από το σημείο 

που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
 

4.    ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1    Περιεχόμενο σύμβασης  - Διάρκεια  
 

4.1.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται  και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση 

η οποία  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία  της  προμήθειας  και  τουλάχιστον  τα  εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ. Τα προς προμήθεια αναλώσιμα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον  τόπο, τρόπο  και  χρόνο  παράδοσης  των  αναλωσίμων. 

στ. Τις  προβλεπόμενες  εγγυήσεις. 

ζ. Τον  τρόπο  επίλυσης  των  τυχόν  διαφορών. 

η. Τον  τρόπο  και  χρόνο  πληρωμής. 

 

4.1.2. Η  σύμβαση  έχει   ισχύ  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  αυτής  έως  31/12/2021.  
Η  συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση  

της  αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
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υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 

να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται  εις  βάρος  του  

ποινικές  ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο  5.2.2  της  παρούσας.  

Η σύμβαση θεωρείται  ότι  εκτελέστηκε  όταν:  

α. Εκτελέστηκε  η  συνολική  προμήθεια. 

 β. Παρελήφθησαν  τα  αναλώσιμα. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα  προβλεπόμενα  από  τη  σύμβαση.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

 

4.2    Τόπος και χρόνος παράδοσης αναλωσίμων  
 

Η παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων θα πραγματοποιείται, στην έδρα των κατά τόπους 

εργαστηρίων  του  Οργανισμού, εντός  15 ημερών  από  τη  σχετική  ειδοποίηση.  

 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αποστολής των αναλωσίμων 

μέχρι  την  παράδοσή  τους  στα Ε.Ε.Π.Γ.  του  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

Τα τυχόν  έξοδα  μεταφοράς,  συσκευασίας,  αποστολής   βαρύνουν  τον  Ανάδοχο. 

 

 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος, για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. 

 

 Σε περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός   προς  αποκατάστασή  της. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  του  προσωπικού  του  Αναδόχου. 

 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 

ατύχημα  ή  από  κάθε  άλλη  αιτία,  κατά  την  εκτέλεση   της   μεταφοράς   των  αναλωσίμων.  
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Ο Ανάδοχος ως έχων τον σχετικό κίνδυνο υποχρεούται να αντικαθιστά τα χαμένα ή κατεστραμμένα κατά 

τη  μεταφορά  εργαστηριακά  αναλώσιμα.  

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προς παράδοση εργαστηριακά αναλώσιμα είναι διαφορετικά από 

αυτά που ζητήθηκαν στην παρούσα διακήρυξη, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα να τα 

παραλάβει  και  να  παραδώσει  τα  σωστά. 

 

Αν  οι  προμήθειες δεν εκτελεστούν στις τασσόμενες χρονικά προθεσμίες και ο Ανάδοχος δεν αποδείξει 

την ύπαρξη ανώτερης βίας για την καθυστέρηση αυτή, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπονται από 

τις  διατάξεις  του  Ν. 4412/2016.  
 

4.3    Συμβατικό  Πλαίσιο - Εφαρμοστέα  Νομοθεσία  
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας  διακήρυξης   και  συμπληρωματικά  ο  Αστικός  Κώδικας.  

4.4  Τροποποίηση  σύμβασης  κατά  τη  διάρκειά  της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του  αρμοδίου  οργάνου.  

4.5   Δικαίωμα  μονομερούς  λύσης  της  σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (αρ. 133, ν. 

4412/16), να  καταγγείλει   τη  σύμβαση  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσής  της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε  νέα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει  αποκλειστεί  από  τη  

διαδικασία   σύναψης  της  σύμβασης,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου  της   Ένωσης  στο   πλαίσιο  διαδικασίας  δυνάμει  του  άρθρου  258  της   ΣΛΕΕ.  
 

4.6   Υπεργολαβίες  

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2  του  άρθρου  18  του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
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αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση  αυτής, εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας  τις  σχετικές  δηλώσεις  συνεργασίας.  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 

αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 

να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 

από  νέο  υπεργολάβο  τον  οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του  υπεργολάβου  όσον  αφορά  

τη χρηματοοικονομική  επάρκεια-τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  σύμφωνα  με  τις  

απαιτήσεις  της διακήρυξης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει αντικαταστάτη. Για τον έλεγχο 

της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις της παρούσας για τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων 

επιλογής του.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.3.3. της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.  Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται  να  επαληθεύσει   τους ως άνω 

λόγους   και  για  τμήμα  ή  τμήματα  της   σύμβασης   που  υπολείπονται  του  ως  άνω  ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή  δύναται 

να απαιτήσει  την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του  ν. 4412/2016.  

4.7   Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  

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

ν. 4412/2016), το ύψος  της  οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (άνευ 

ΦΠΑ), και  κατατίθεται   πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη χρονική διάρκεια 

της  σύμβασης, επαυξημένη  κατά  έναν  (1) επιπλέον  μήνα.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.4.  στοιχεία  της  παρούσας  και επιπλέον τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης.  Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα  ΙV  της  Διακήρυξης.  
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν από 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 μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του αντικειμένου  της  σύμβασης.    Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  

παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 

εγγύησης  γίνεται  μετά  την αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  του  εκπροθέσμου.  
 
 

5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1  Τρόπος  πληρωμής 
 

5.1.1.   Εξόφληση αναδόχου - Δικαιολογητικά  

Η   εξόφληση   του   αναδόχου   θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας 

αρχής μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και 

από την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (άρθρο 200, παρ. 4, Ν. 4412/2016) καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής 

προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος  του.  Όλες  οι  πληρωμές  εκτελούνται  σε  ευρώ.  
 

5.1.2. Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος  βαρύνεται  με  τις  κάτωθι  κρατήσεις:  

  0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, έτσι όπως τροποποιήθηκε από την 

παράγραφο 7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016 και μεταγενέστερα (Σε συνέχεια των 

τροποποιήσεων  που  επήλθαν  με  τις  διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4605/2019 και 235 παρ.1 του 

ν. 4610/2019, στο άρθρο 4  παρ. 3  εδαφ. ζ’  του  ν. 4013/2011, το  ύψος  της   κράτησης υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ ανέρχεται  πλέον  σε  0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ 

φόρων  και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή 

αξία  άνω  των  χιλίων (1.000)  ευρώ  προ  ΦΠΑ)  

 Χαρτόσημο  ΕΑΑΔΗΣΥ  3%  επί  ΕΑΑΔΗΣΥ 

 ΟΓΑ  χαρτοσήμου  20%  επί  χαρτ.  ΕΑΑΔΗΣΥ 

  0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) [ΦΕΚ 

969/Β/22-03-2017]  

 

Toν ανάδοχο βαρύνουν οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
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και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της   σύμβασης.  

 

5.2  Κήρυξη  αναδόχου ως   εκπτώτου 
 

5.2.1. Προϋποθέσεις έκπτωσης από τη σύμβαση 

Ο  ανάδοχος,  με  την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, 

που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων (άρθρο 203 του Ν. 

4412/2016).  

Στην  περίπτωση  αυτή  του  κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η  οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας  συμμόρφωσης.  

Ειδικά σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους 

του  αναδόχου ή σε περίπτωση παράβασης από αυτόν οιουδήποτε από τους όρους της 

διακήρυξης  ή της σύμβασης  ή  πλημμελούς  εν  γένει  εκτέλεσης  των   υποχρεώσεων  του, η 

αναθέτουσα  αρχή  ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής, δικαιούται να κηρύξει τον 

προμηθευτή  έκπτωτο  και  να  λύσει  τη  σύμβαση  αζημίως  για  αυτήν.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται αθροιστικά ως κύρωση, μετά 

από κλήση  του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από  τη  συμμετοχή  του σε διαδικασίες  δημοσίων  συμβάσεων.  
 

Ανωτέρα  βία (άρθρο  204 του  Ν.4412/2016)  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  
 
5.2.2. Ποινικές  ρήτρες  
 

Εάν οι προμήθειες παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 218 του Ν. 4412/2016).  

Οι  ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α)  για  καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της 
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σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας (χωρίς  ΦΠΑ)  των  υπηρεσιών  που  

παρασχέθηκαν  εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% (χωρίς ΦΠΑ) επί της 

συμβατικής αξίας    των    υπηρεσιών    που    παρασχέθηκαν    εκπρόθεσμα.    Το    ποσό    των    

ποινικών    ρητρών  αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με  την  αμοιβή  του  αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο  έκπτωτο.  

5.3  Διοικητικές  προσφυγές (άρθρο 205, ν. 4412/2016)  

 

Σε  περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή  της  σύμβασης ή εξ αφορμής της, η αναθέτουσα  αρχή και ο ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.   Ο οικονομικός  φορέας   μπορεί  κατά  των  

αποφάσεων  που   επιβάλλουν  σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας  και  ουσίας   ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία  τριάντα (30)  ημερών,  από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της  σχετικής απόφασης.  Επί 

της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη 

οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική  προσφυγή.  

5.4   Εφαρμοστέο δίκαιο - δικαιοδοσία 

Η παρούσα διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει 

κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης  υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Ελληνικών  Δικαστηρίων  και  δη  αυτών  της  Θεσσαλονίκης. 

 

6.  ΛΟΙΠΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση του  αντικειμένου  της σύμβασης 

Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης  διενεργείται από το τμήμα Οικονομικής και 

Διοικητικής  υποστήριξης   της    Διεύθυνσης   Διαχείρισης   Ελέγχων   Γάλακτος  και  Κρέατος.    Το  εν λόγω 

τμήμα  εισηγείται  στον Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης  Διαχείρισης   Ελέγχων  Γάλακτος  και Κρέατος  

για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης  των  ως  άνω  όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου  132  του  Ν. 4412/2016.  
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6.2  Παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  πραγματοποιείται  από  την εκάστοτε ετήσια Επιτροπή  

Παραλαβής,  που συγκροτείται με απόφαση  του Προϊστάμενου  της  Διεύθυνσης Διαχείρισης  Ελέγχων  

Γάλακτος  και  Κρέατος  του  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ  και  σε συνεργασία με το αρμόδιο  τμήμα  ως  άνω.  

Εάν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύμβασης, συντάσσεται «πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής», που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των  παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 

εν λόγω  παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να  είναι  ανάλογη  

προς  τις  διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις (αρ. 219, ν. 4412/2016).  

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό «πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ανάδοχο.  Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται  ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια (αρ. 219, ν. 4412/2016).  

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπόμενων  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  

 

6.3  Απόρριψη  παραδοτέων - Αντικατάσταση  
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των  παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  

αυτή.  

Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 

και  την  παράγραφο  5.2.2  της  παρούσας, λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.  

Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται  στις   

προβλεπόμενες  κυρώσεις.  
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                                        Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος 

                                                              Παναγιώτης  Ι.  Χατζηνικολάου 
                                                                                     MSc  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 
                                                                                     &  Μηχανικός  Υπολογιστών  ΕΜΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική  περιγραφή  φυσικού αντικειμένου -τεχνική  

περιγραφή  
 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός ή περισσότερων αναδόχων που  θα 

αναλάβει/ουν  την προμήθεια των εργαστηριακών αναλωσίμων ειδών  που απαιτούνται για την κάλυψη 

των αναγκών  των  επτά  Εργαστηρίων  Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (Ε.Ε.Π.Γ.) του  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, έτους 

2021.  

Η προμήθεια  και παράδοση των ειδών  γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές  

προδιαγραφές που περιγράφονται για κάθε ομάδα στους  παρακάτω αντίστοιχους πίνακες του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

Η συμμόρφωση με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε προμηθευόμενου είδους είναι 

απαραίτητη, τα  δε  είδη  πρέπει να  συνοδεύονται  από  τα  σχετικά  τεχνικά  φυλλάδια.  

Διευκρινίζεται  ότι  οι  ζητούμενες  συσκευασίες  δεν  ζητούνται  επί  ποινή  αποκλεισμού. 

ΟΜΑΔΑ Α: Αναλώσιμα  ανίχνευσης  αντιμικροβιακών  παραγόντων  στο νωπό  γάλα 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 11.314,00 € 

Φ.Π.Α.: 2.715,36 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :14.029,36 € 

CPV: 33696500-0 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

1 

Τυποποιημένη δοκιμή διάχυσης για την ανίχνευση 

υπολειμμάτων αντιβακτηριακών ουσιών 

(αντιβιοτικά και σουλφοναμίδες) σε γάλα. , ( 

συσκευασία των 3*96 τεμαχίων) 

Να παρουσιάζει ευαισθησία στα καθορισμένα MRLs που 

προβλέπονται στη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ελάχιστη ημερομηνία λήξης 1 έτος. 

Να Χρησιμοποιείται για όλα τα είδη γάλατος. 

Να μην απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό κατά τη χρήση του  

π.χ επωαστήρες,   κτλ  και αν ναι, να παρέχονται με το  

κιτ. Πλακέτες των 96 κυψελίδων  με  δυνατότητα 

διαίρεσης σε επιμέρους τμήματα 

Το θρεπτικό υπόστρωμα (άγαρ) να  περιέχει  

μικροοργανισμό Bacillus stearothermophilus  var 

calidolactis και  δείκτη pH για την οπτική ανάγνωση  του 

αποτελέσματος 

 

ΤΕΜ. 188 ΝΑΙ  

2 
Θετικός μάρτυρας των 5ml  (συσκ. 5 φιαλ./ 5ml) 

Κατάλληλος για την ανωτέρω δοκιμή διάχυσης. Να 

περιέχονται 5 ppb πενικιλίνης 

ΤΕΜ. 21 ΝΑΙ  
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ΟΜΑΔΑ Β:  Έλεγχοι προσθήκης άλλου είδους γάλακτος σε πρόβειο γάλα  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 12.079,50 € 

Φ.Π.Α.: 2.899,08 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :14.978,58 € 

CPV: 33696500-0 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  Φιαλίδια δειγματοληψίας γάλακτος 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 20.931 € 

Φ.Π.Α.: 5.023,44 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :25.954,44 € 

CPV: 39225730-1 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

1 

ΤΕΣΤ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ  των  30 δειγμάτων 

 

ΤΕΜ. 11 ΝΑΙ  

2 ΤΕΣΤ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  

ΓΙΔΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ των  30 δειγμάτων 

ΤΕΜ. 141 ΝΑΙ  

3 
ΤΕΣΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΓΙΔΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ        (συσκ. των 48 θέσεων) 
ΤΕΜ. 27 ΝΑΙ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

1 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Διαφανή από 

προπυλένιο και  χωρητικότητας  > 50 ml   ,    ύψους      

9-9.50cm και διαμέτρου 3 cm  και  με αποσπώμενο καπάκι 

ασφαλείας 

ΤΕΜ. 115.500 ΝΑΙ  

2 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ ΑΠΛΑ Διαφανή από προπυλένιο 

και  χωρητικότητας  > 50 ml   ,    ύψους      9-9.50cm και 

διαμέτρου 3 cm  και  αποσπώμενο καπάκι ασφαλείας 

ΤΕΜ. 146.000 ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ –Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς  
 
 

Τόπος, ημερομηνία  
 

ΑΠΟ: Στοιχεία  οικονομικού  φορέα  

ΠΡΟΣ: Ελληνικό  Γεωργικό  Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) 

        Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος 
 

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  180  ημέρες  από  την επομένη  της  διενέργειας 

του διαγωνισμού  

 

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου στο Συνοπτικό Διαγωνισμό που προκηρύσσει 

ο ΕΛΟΓ ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη  

αναγκών των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έτους 2021, όπως 

αποτυπώθηκαν  στη  Διακήρυξη, με  την  κάτωθι   οικονομική   προσφορά:  

 

Αριθμός 
Ομάδας 

 
Τίτλος 

Ομάδας 

 

Α/Α 
Είδους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

=(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

     

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ  Φ.Π.Α  

 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής και κατακύρωσης  

Επιπλέον των αποδεικτικών μέσων επί των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρ. 2.3.3.2. που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3.2 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος 

οφείλει  να  καταθέσει  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  

ειδοποίησης  τα  ακόλουθα,  κατά  περίπτωση, δικαιολογητικά και να συμπεριλάβει στο «Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένους τους παρακάτω 

πίνακες  κατά  περίπτωση  (σύμφωνα με τη νομική του μορφή), λαμβάνοντας  υπόψη  τις    

ακόλουθες  επεξηγήσεις /οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται  τα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά που 

θα  πρέπει  να   υποβληθούν  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  Προσφορά.  

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό  πρέπει  να  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο.  

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσωρινού αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  εάν  το  αντίστοιχο  δικαιολογητικό  υποβάλλεται  ή όχι.  

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον προσωρινό ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο 

δικαιολογητικό.  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι αποκλεισμού 

που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες» - παρ. 2.2.2.1 της παρούσας 

υποβάλλεται:   απόσπασμα   ποινικού   μητρώου   ή,   ελλείψει   αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο  που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που 

υπογράφουν το Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.3.2. της 

παρούσας. 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Για  τα  όσα  δηλώθηκαν  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Β  του  Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι  που 

σχετίζονται   με   την   καταβολή   φόρων   ή   εισφορών   κοινωνικής 

ασφάλισης»  -   παρ.  2.2.2.2.,   εδάφια   α΄   και   β’   της   παρούσας 

υποβάλλεται: 
 

   Για  την  καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας  για  χρέη  προς 
το  ελληνικό  δημόσιο. 
 

   Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά 

που  εκδίδονται  από  την  αρμόδια,  κατά  περίπτωση,  αρχή  του 

ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις  

του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

 
 
 
 
 
 
 
ΝΑΙ 
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 ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα 

αφορά  την  κύρια  και  την  επικουρική  ασφάλιση). 
 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - 

προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε 

φορέα-μέλος της. 
 

Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  παρ. Β.2.3.1 

της  παρούσας  και  για  τον υπεργολάβο. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
Για  τα  όσα  δηλώθηκαν  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Β  του  Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι  που  

σχετίζονται   με   την   καταβολή   φόρων   ή   εισφορών   κοινωνικής  

ασφάλισης» - παρ. 2.2.2.2  εδάφιο γ΄ υποβάλλεται: πιστοποιητικό από 

τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν πράξεις 

επιβολής  προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού  φορέα 

σε  χρονικό  διάστημα  δύο (2) ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης 
της  προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

Εάν  δεν  εκδίδεται  τέτοιου  είδους   πιστοποιητικό, το  πιστοποιητικό 
μπορεί  να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση ή 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
Για  τα  όσα  δηλώθηκαν  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Γ  του  Τ.Ε.Υ.Δ. «Λόγοι  που 

σχετίζονται    με    αφερεγγυότητα,    σύγκρουση    συμφερόντων    ή  

επαγγελματικό  παράπτωμα» -  παρ. 2.2.2.3, 2.2.2.4  υποβάλλεται: 

πιστοποιητικό τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά 

περίπτωση αρχή. 
 

Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το  

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 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 στην παρ. 2.2.2.3. της 

παρούσας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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5 

 
Για την περίπτωση 2.2.2.5. της παρούσας, ήτοι για τη μη αθέτηση των  

ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του 

άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 υποβάλλεται: Υπεύθυνη Δήλωση του 

προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή 
διοικητικής  αρχής,   συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 

 

 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1. 

 
Αποδεικτικά Νομιμοποίησης : 
 

Εάν ο Προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
 

  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευτεί   όλες   οι   μέχρι   σήμερα   τροποποιήσεις    αυτού   ή 

επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον  

υπάρχει) ή  κατάλληλο αποδεικτικό δημοσίευσης στον διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση, 
 

  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί 

τροποποιήσεων καταστατικού /  μη λύσης της εταιρείας, το οποίο  

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την  

ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
 

  ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου ή κατάλληλο αποδεικτικό δημοσίευσης στον 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση, 
 

  Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για 

τις Ε.Π.Ε περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, (με ημερομηνία 

υπογραφής     προγενέστερη     της     καταληκτικής     ημερομηνίας 

προσφορών)  στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση 

που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
 

Εάν ο Προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.: 
 

  Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 
 

  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού. 
 

  Έγγραφο του Νομίμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό,   (με   ημερομηνία   υπογραφής   προγενέστερη   της  

καταληκτικής  ημερομηνίας  προσφορών),  στο  οποίο  μπορεί  να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα) για υπογραφή και 

υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο  

νόμιμος  εκπρόσωπος  του  φορέα  την  προσφορά  και  τα  λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα 

άτομο, ως αντίκλητος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAI 

  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ) και τα νομιμοποιητικά 

αυτών έγγραφα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο ν. 4072/2012, όπως 

ισχύει. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  

σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν 

απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό αρμοδίου οργάνου για τη 

συμμετοχής  τους  στον  παρόντα  διαγωνισμό  και  το  διορισμό  του 

νόμιμου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται για το τελευταίο, εάν αυτό  

προκύπτει από τα δικαιολογητικά σύστασής τους). 

   

 
 

2. 

Επί   προσφορών   Ενώσεων   στα   Δικαιολογητικά   Κατακύρωσης   να 

περιέχεται πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης (με  

ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας 

προσφορών) από την οποία να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή 

του Μέλους στην Ένωση και στο Διαγωνισμό. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Επί     προσφορών     Ενώσεων     υποβάλλεται     στα     Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης    (με    ημερομηνία    υπογραφής    προγενέστερη    της 

καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών) συμφωνητικό μεταξύ των μελών 

της Ένωσης με το οποίο: 
 

  συστήνεται η Ένωση 
 

  αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου και το 

ποσοστό (όχι απόλυτη τιμή) του συμβατικού τιμήματος που θα 

αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, 
 

  δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των Μελών της Ένωσης (leader) 
 

  ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και 

των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΑΙ 

  

 

 

Ενώσεις  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση  
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Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας που αποτελεί ένωση δεν υποχρεούται από την αναθέτουσα 

αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην 

περίπτωση  που του ανατεθεί το Έργο.  

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση  κατακύρωσης  του Έργου στην Ένωση, η ευθύνη αυτή  εξακολουθεί  

μέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της  Σύμβασης.  

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του ως  μέλους της Ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 

τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης, η 

Σύμβαση  εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την 

ίδια τιμή  και  όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη 

θα εξετασθεί από την αναθέτουσα αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.  

 

Λοιπές Υποχρεώσεις/ διευκρινίσεις  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, έχει δηλώσει στην 

προσφορά του είτε ότι στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου, για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, είτε ότι προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτο μέρος της σύμβασης, που 

υπερβαίνει το 30% της αξίας της, τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να 

υποβληθούν, με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας προθεσμίας, από τον τρίτο ή/και τον 

προτεινόμενο υπεργολάβο εντός του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του προσωρινού αναδόχου ορισμένα από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου 

Οικονομικού Φορέα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  με  υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου 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 όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας στην  

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση.  

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από  τον  προσωρινό   ανάδοχο   στον   οποίο   πρόκειται   να  κατακυρωθεί  ο   Διαγωνισμός   εντός   

του  «Φακέλου  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης».  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων  ή  παραδρομών.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και 

τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα όργανα  που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
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ορίων  της  ευθύνης  και  της  αρμοδιότητάς  τους (Ν. 4412/2016, άρθρο 130).  

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά 

του  οικονομικού  φορέα.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί  οριστικά το σύνολο της προμήθειας, 

γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  

Το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου  οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά  της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα  ή  η  παράλειψη.  

Δεν  επιτρέπεται  η  μεταβίβαση  των  δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Αναδόχου σε άλλο 

πρόσωπο  φυσικό  ή  νομικό.  

Ενημερώνονται οι προσφέροντες για τη δημοσίευση της από 13/4/2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’/84/13-4-2020), άρθρο 41 «Κατ' εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο:  

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε 

αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α' 147), κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 

25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των 

αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των  

μέτρων  αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να 

προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά 

περίπτωση,  δικαιολογητικών  του  άρθρου  80 τα ου ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική  υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο 

άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης 

και να συναφθεί η σύμβαση.   Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα 
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ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) 

εξακολουθεί  να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη 

και γ) υποχρεούται να  προσκομίσει τα  νομίμως προβλεπόμενα  δικαιολογητικά κατακύρωσης  ή 

ανάθεσης  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  υπογραφή  της σ ύμβασης.  

2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 

δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων 

αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης 

της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 

γνωμοδότηση  του  συλλογικού  οργάνου  αξιολόγησης  των  προσφορών.  

3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο 

έκπτωσης  του αναδόχου  από  τη σύμβαση, απόσβεσης  κάθε δικαιώματος του αναδόχου που 

απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 

διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 

υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 

της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα 

λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την 

προσκόμιση των  απαιτούμενων  αποδεικτικών  μέσων  του  άρθρου  80  του  ν. 4412/2016.  

4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν 

δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά 

περίπτωση  στην  κείμενη  νομοθεσία.»  

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:  
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Επίσης, γίνονται  αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την 

αρμόδια  αρχή  της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 

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

Χάγης) ή  άλλες  διακρατικές  συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  
 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου  1  του  νόμου  4250/2014.  

4. Πρωτότυπα  έγγραφα  και  επικυρωμένα  αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών  εγγράφων, εφόσον  υποβληθούν  από  τους  διαγωνιζόμενους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)  
 
 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ  
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Συμπληρώνονται  όλα  τα  απαιτητά  πεδία  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  

 

Ειδικά  στο  Μέρος  IV «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» συμπληρώνεται μόνο η ένδειξη (a): Γενική ένδειξη για 

όλα τα κριτήρια  επιλογής.  
 

Δεν  συμπληρώνονται, λόγω  μη  συνάφειας  με  την  παρούσα  Διακήρυξη, τα  παρακάτω  πεδία:  
 

   Μέρος ΙΙΙ «Δ. ΑΛΛΟΙ  ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»  
 

   Μέρος V «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)  

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ  ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα  φορέα (αφ)  

 

- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

- Κωδικός   Αναθέτουσας  Αρχής / Αναθέτοντα  Φορέα  ΚΗΜΔΗΣ : 55143 

- Ταχυδρομική  διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κηφισίας  33 και  Αιγαίου  Θεσσαλονίκη τ.κ 54248  

- Αρμόδιος  για  πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

- Τηλέφωνο: 2319991122 - 2319991124  

- Ηλ. ταχυδρομείο: matara@elog.gr  και athanasiou@elog.gr   

- Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο: www.elgo.gr  
 
Β: Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΤΟΥΣ 2021 CPV: 33696500-0 Αντιδραστήρια 

Εργαστηρίων  και  39225730-1 Φιαλίδια δειγματοληψίας 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 55143 
 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

- Εφόσον  υφίστανται, ένδειξη  ύπαρξης  σχετικών  τμημάτων: ΤΡΙΑ (3)  

- Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο  από  την  αναθέτουσα  αρχή (εάν υπάρχει): 
18434/6-4-2021 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Υ.Δ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

mailto:matara@elog.gr
mailto:athanasiou@elog.gr
http://www.elgo.gr/



