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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο   1/2020 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ     ΚΡΥΟΥ    ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΣΑΛΑΤΩΝ  ΕΠΙ    ΕΝΑ  ΕΤΟΣ 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
Ο Διευθυντής  Του  Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών    έχοντας υπόψη : 

 
  Τις διατάξεις  

 Του Ν.4412/2016 « Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών».  

 Της εγκυκλίου με αριθ.35/11-05-1954 «Περί τρόπου προμηθείας συμπληρωματικής τροφής 

και άλλων ειδών υπό των κρατουμένων δαπάνες αυτών». 

 Της εγκυκλίου με αριθ.57/28-08-1957 «Περί του τρόπου της υπό των κρατουμένων 

προμηθείας τροφίμων και άλλων ειδών». 

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (έρευνα αγοράς), με συλλογή σφραγισμένων προσφορών , 

για την ανάδειξη προμηθευτή κρύου σάντουιτς και ετοίμων σαλατών για μεταπώληση από 

το πρατήριο τροφίμων του Καταστήματος επί ένα έτος (για το χρονικό διάστημα από την  1η 

Μαρτίου 2020   έως 28η Φεβρουαρίου 2021).  

 

   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία της Δ/νσεως της υπηρεσίας το 

αργότερο μέχρι την 10
η
  πρωινή της παραπάνω ημερομηνίας . Σε περίπτωση που δεν θα 

κατατεθούν τρείς τουλάχιστον προσφορές ή κατατεθούν προσφορές που δεν θα γίνουν 

τεχνικά αποδεκτές ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

 Αντίγραφο άδειας λειτουργίας. 

 

 Έγγραφο  που να πιστοποιεί ότι είναι εγγεγραμμένη στο επιμελητήριο. 

 

 Συμπληρωμένο το   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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

 

ΑΔΑ: ΨΗΨΥ46Μ46Ξ-8Γ7



 Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος/ οχημάτων και βεβαίωση 

καταλληλότητας οχήματος/οχημάτων της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας 

Κτηνιατρικής με την οποία θα βεβαιούται ότι το συγκεκριμένο όχημα / οχήματα , 

όπως είναι διασκευασμένο είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά την 

συγκεκριμένων ειδών. 

 Παραστατικό εκπροσώπησης νια την υποβολή της προσφοράς, εφόσον οι 
προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τους. 

 

Σε περίπτωση όμως που δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης , που θα συναφθεί , ή   

παραδίδονται προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών  κρατουμένων,  

η σύμβαση διακόπτεται με απόφαση της Δ/νσεως της φυλακής. 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 Η υπόψη προμήθεια προϋπολογίζεται σε πέντε χιλιάδες ( 5.000,00)  ευρώ ετησίως . 

 Ο παραπάνω προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και υπάρχει περίπτωση να αυξομειωθεί  

ανάλογα με την ζήτηση των κρατουμένων ,που είναι οι τελικοί καταναλωτές . 

 

Γ.    ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ  

 

1.1 Η προσφορά  ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή για ένα έτος από την επομένη της 

κατάθεσης της προσφοράς . 

1.2 Η προσφορά που ισχύει για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και 

θα  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ . 

1.3  Οι προσφερόμενες τιμές σε ευρώ θεωρούνται σταθερές  και οριστικές και  δεν υπόκεινται   

σε αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε  λόγο και αιτία, μέχρι και  την περαίωση της υπόψη  

προμήθειας.  

                                      

Δ.    ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ     

 

1 Ο χρόνος  εκτέλεσης της παραγγελίας πρέπει να αναφέρεται από τον ενδιαφερόμενο στην 

προσφορά του .  

2. Οι παραλαβές θα γίνονται κάθε εβδομάδα ημέρα Δευτέρα  από τις 08.30πμ έως τις 13:00μμ 

στις εγκαταστάσεις του Καταστήματος  Κράτησης  Νιγρίτας  .  

3. Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα διέρχονται από έλεγχο. Η εκφόρτωση των προϊόντων  

θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.  

 

Ε.   ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ       

Η εξόφληση των  τιμολογίων θα γίνεται τοις μετρητοίς από τη Διαχείριση του 

Καταστήματος.  Δεν υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις (κρατήσεις , φόροι )  

 

ΣΤ.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Η οικονομική   προσφορά  υποβάλλεται σε φάκελο  σφραγισμένο στην Ελληνική γλώσσα .  

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει:  

α)  Να  αναφέρει το χρόνο ισχύος  προσφοράς.  

β)  Να  αναφέρει το χρόνο παράδοσης των υλικών  

γ)  Να υπογράφεται  από τον προσφέροντα . 

δ)  Να περιγράφει με ακρίβεια και σαφήνεια τα προσφερόμενα είδη. 

Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον προμηθευτή. 
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Οι τιμές θα δίδονται χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ   ΚΑΛΗΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

 Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε  ή  ανατέθηκε η 

προμήθεια , υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε ημέρες  από την ημερομηνία  κοινοποίησης της 

απόφασης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επιθυμητή ημερομηνία έναρξη αυτής, ορίζεται 

η 01-03-2020, λήξη δε αυτής η 28-02-2021, δυνάμενη να παραταθεί για ακόμη 2 μήνες με 

μονομερή δήλωση του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας .  

 

Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή εντοπιστούν προϊόντα κατεστραμμένα ή ληγμένα ή 

παραμορφωμένη συσκευασία χωρίς υπαιτιότητα της Υπηρεσίας , αυτά αντικαθίστανται από τον 

προμηθευτή .Επίσης προϊόντα που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη 

διατεθεί , ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει. 

 

 Τα προϊόντα θα είναι αεροστεγώς συσκευασμένα και στην συσκευασία θα αναγράφονται 

τουλάχιστον :                  

α. Η επωνυμία του προμηθευτή  

β. Το περιεχόμενο  που απαρτίζει τον οπλισμό του  προϊόντος  (πχ άρτος ,τυρί ένταμ , ζαμπόν 

μαρούλι) 

       γ. Η ημερομηνία λήξης  

       

Πέρα από τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι δυνατόν μετά την υπογραφή της 

σύμβασης  να προστεθούν νέα , εάν το ζητήσουν οι κρατούμενοι καταναλωτές σε τιμές που θα 

καθοριστούν από κοινού .   

 

                                  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 

1) Κρύο σάντουιτς  (άρτος  , Μπριζόλα , κασέρι  edam ή gouda  , μπέϊκον , σως ) βάρος 150 γρ. 

περίπου   

2) Κρύο σάντουιτς (άρτος ,κοτόπουλο φιλέτο , σως, ντομάτα  ) βάρος 150 γρ. περίπου  

3) Κρύο σάντουιτς ( άρτος , μπιφτέκι μόσχου ,τυρί γκούντα , σως, κέτσαπ , μουστάρδα ) βάρος 

180 γρ. περίπου  

4) Κρύο  σάντουιτς ( άρτος,  λουκάνικο , κασέρι  edam ή gouda ,σως, κέτσαπ, μουστάρδα) βάρος 

150 γρ περίπου  

5) Κρύο σάντουιτς  (μαύρο μεσογειακό ψωμάκι, κασέρι edam ή gouda , γαλοπούλα, σως) βάρος 

180γρ περίπου 

6) Κρύο σάντουιτς  (άρτος σαλάμι αέρος,ζαμπόν,σως,τυρί ένταμ ή gouda,σως ) βάρος 180γρ. 

περίπου .   

7) Κρύο σάντουιτς (κρουασάν,καπνιστή γαλοπούλα, κασέρι edam ή gouda σως) βάρος 180γρ 

περίπου 

8) Κρύο σάντουιτς (άρτος,καπνιστή γαλοπούλα, κασέρι edam ή gouda σως) βάρος 180γρ 

περίπου. 

9) Κρύο σάντουιτς (άρτος, σαλάμι μπύρας, ζαμπόν, κασέρι edam ή gouda σως) βάρος 180γρ 

περίπου 

10) Κρύο σάντουιτς (αραβική πίτα γαλοπούλα, κασέρι edam ή gouda σως) βάρος 180γρ περίπου 

11) Κρύο σάντουιτς (άρτος, μπιφτέκι λαχανικών,  σως) βάρος 180γρ περίπου 

12) Κρύο σάντουιτς (μαύρη μπαγκέτα, φέτα, ελιές, σως) βάρος 180γρ περίπου 

13) Κρύο σάντουιτς (ζαπάτα σπάλα μπέικον κασέρι edam ή gouda σως) βάρος 180γρ περίπου 

14) Κρουασάν σοκολάτας γεμιστό βάρους 150γρ. περίπου 

15) Μπάρες δημητριακών χειροποίητες ( περίπου  65 γραμ. και άνω) 

16) Σαλάτα του CHEF , 400γρ. 

17) Σαλάτα CEASAR’S, 350γρ. 
 

Με εντολή Υπουργού 

                                     

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                                                 

ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΗΨΥ46Μ46Ξ-8Γ7



 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ      ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(Τίτλος επιχείρησης , λοιπά στοιχεία) 

……………………………………… 

……………………………………… 

                      

 

 Προς το Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας -  Π  Ρ  Ο  Σ  Φ  Ο  Ρ  Α 

 

Σύμφωνα με την με αριθμό  01/2020  διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου  διαγωνισμού για προμήθεια 

κρύου σάντουιτς και ετοίμων σαλατών για τις ανάγκες του πρατηρίου τροφίμων του Καταστήματος 

Κράτησης Νιγρίτας. 

 

α/α Είδος Τιμή άνευ ΦΠΑ 

1 Κρύο σάντουιτς  (άρτος  , Μπριζόλα , κασέρι  edam ή gouda  , μπέϊκον , 

σως ) βάρος 150 γρ. περίπου   

 

2 Κρύο σάντουιτς (άρτος ,κοτόπουλο φιλέτο , σως, ντομάτα  ) βάρος 150 

γρ. περίπου  

 

3 Κρύο σάντουιτς ( άρτος , μπιφτέκι μόσχου ,τυρί γκούντα , σως, κέτσαπ , 

μουστάρδα ) βάρος 180 γρ. περίπου  

 

4 Κρύο  σάντουιτς ( άρτος,  λουκάνικο , κασέρι  edam ή gouda ,σως, 

κέτσαπ, μουστάρδα) βάρος 150 γρ περίπου  

 

5 Κρύο σάντουιτς  (μαύρο μεσογειακό ψωμάκι, κασέρι edam ή gouda , 

γαλοπούλα, σως) βάρος 180γρ περίπου 

 

6 Κρύο σάντουιτς  (άρτος σαλάμι αέρος,ζαμπόν,σως,τυρί ένταμ ή 

gouda,σως ) βάρος 180γρ. περίπου .   

 

7 Κρύο σάντουιτς (κρουασάν,καπνιστή γαλοπούλα, κασέρι edam ή gouda 

σως) βάρος 180γρ περίπου 

 

8 Κρύο σάντουιτς (άρτος,καπνιστή γαλοπούλα, κασέρι edam ή gouda σως) 

βάρος 180γρ περίπου. 

 

9 Κρύο σάντουιτς (άρτος, σαλάμι μπύρας, ζαμπόν, κασέρι edam ή gouda 

σως) βάρος 180γρ περίπου 

 

10 Κρύο σάντουιτς (αραβική πίτα γαλοπούλα, κασέρι edam ή gouda σως) 

βάρος 180γρ περίπου 

 

11 Κρύο σάντουιτς (άρτος, μπιφτέκι λαχανικών,  σως) βάρος 180γρ περίπου  

12 Κρύο σάντουιτς (μαύρη μπαγκέτα, φέτα, ελιές, σως) βάρος 180γρ 

περίπου 

 

13 Κρύο σάντουιτς (ζαπάτα σπάλα μπέικον κασέρι edam ή gouda σως) 

βάρος 180γρ περίπου 

 

14 Κρουασάν σοκολάτας γεμιστό βάρους 150γρ. περίπου  

15 Μπάρες δημητριακών χειροποίητες ( περίπου  65 γραμ. και άνω)  
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16 Σαλάτα του CHEF , 400γρ.  

17 Σαλάτα CEASAR’S, 350γρ.  

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

 

Νιγρίτα    (Ημερομηνία) 

 

 

                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                            (σφραγίδα και υπογραφή) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 

              [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και 

τη διαδικασία ανάθεσης  
1
 

 

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  
 

- Ονομασία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
                      ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  1047 204   
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη  Ταχ. Κωδικός: 2ο ΧΛΜ ΝΙΓΡΙΤΑΣ- ΣΕΡΡΩΝ  / 

ΝΙΓΡΙΤΑ/ Τ.Κ. 62200 
 
- Αρμόδιος για πληροφορίες:   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
- Τηλέφωνο: 2322025817, 2322025842 

 
- Ηλ. ταχυδρομείο:   kkmakedoniasiii@gmail.com  

 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

     https: https://diavgeia.gov.gr/f/K.K.NIGRITAS   

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 

του σχετικού CPV):  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΥΟΥ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ & ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΣΑΛΑΤΩΝ».   
 CPV: 
15811500-1,  15331480-5,  15613300-1               
 

Αρ. διακήρυξης   01/2020         
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

 

 Στοιχεία  αναγνώρισης : 

 

      Απάντηση : 

 

Πλήρης  Επωνυμία :  

 

 

 

Αριθμός  φορολογικού  μητρώου  (ΑΦΜ) 

: 

 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομική  διεύθυνση : 

 

 

 

Αρμόδιος  ή  αρμόδιοι    (2) 

 

 

Τηλέφωνο :   

 

Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο : 

 

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  

δικτυακού τόπου)  (εάν υπάρχει): 

 

 

  

 

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση;  
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iii ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων;  

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι.  

[] Ναι [] Όχι  

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

[…...............]  

[….]  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής);  

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου  

Εάν ναι:  
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  

 

 

α) [……]  

 

 

 

β) [……]  

 

 

 

 

 

γ) [……]  

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

 

 Εκπροσώπηση ,  εάν  υπάρχει :  

 

  Απάντηση : 

 

Ονοματεπώνυμο : 

 

Συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης , εφόσον  απαιτείται :  
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Θέση / Ενεργών υπό την ιδιότητα : 

    

 

 

Ταχυδρομική  Διεύθυνση : 

 

 

 

Τηλέφωνα : 

 

 

 

Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e-mail) : 

 

 

 

Εάν χρειάζεται, δώσε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση , τον  σκοπό , κλπ.) : 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·  

2. δωροδοκίαviii,ix·  

3. απάτηx·  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxi·  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii·  

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. νxiii.  

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες:  

Απάντηση:  

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου xiv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι, αναφέρετε xv:  

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης,  

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση:  

α) Ημερομηνία:[ ],  

σημείο-(-α): [ ],  

λόγος(-οι):[ ]  

β) [……]  

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xvi;  

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν xvii:  

[……]  

 

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

ασφάλισης 

 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης:  

Απάντηση:  

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης xviii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ;  

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις  

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη IΙ & III ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xx.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Κατάστημα 

Κράτησης Νιγρίτας προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 01/2020 διακήρυξης του Καταστήματος 

Κράτησης Νιγρίτας (πρόχειρου) συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  κρύου 

σάντουιτς, ετοίμων σαλατών για το πρατήριο τροφίμων του Καταστήματος 

Κράτησης Νιγρίτας.  

 

Νιγρίτα…...-…-2020 

 

 

 

Θέση υπογραφής και σφραγίδα οικονομικού φορέα 
------------------------------------------------------------ 
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Περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.  

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”.  

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".  

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 

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

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 

73 )  

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

xvi Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη 

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να 

κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xvii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xviii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 

(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xix Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

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

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής. 
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