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Σελίδα 3 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45332 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL54 

Τηλέφωνο 2651360103 

Φαξ 2651049772 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  e.kostoula@kkppe.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής συναντάται στον τομέα της Πρόνοιας (κοινωνική 

προστασία) και είναι η παροχή στέγασης, σίτισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και λοιπών παροχών 

για άτομα με νοητικά και κινητικά προβλήματα για τις δομές ΑΜΕΑ, καθώς και στέγασης, σίτισης και 

λοιπών παροχών για παιδιά και νέους (από 7 χρονών και έως 18-22) στις Μονάδες Προστασίας Παιδιών. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου  

στην προαναφερθείσα φυσική διεύθυνση και τηλέφωνο ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://kkppe.gr/  

δ) Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι 

δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ. Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1511 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι: η προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων στα 

Παραρτήματα ΑΜΕΑ και των φιλοξενούμενων παιδιών στα Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021.                 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΙΔΗ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ CPV 

1 Αναψυκτικά 15982000-5 

2 Χυμοί 15321000-4 

3 Ποτά  15931200-5 

4 Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη. 15810000-9 

5 Είδη παντοπωλείου 15800000-6 

6 Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο 15511000-3 

7 Γιαούρτι 15551300-8 

8 Τυροκομικά προϊόντα 15542300-2 / 15544000-3 

9 Ελαιόλαδο 15411110-6 

10 Αραβοσιτέλαιο 15621000-7 

11 Κρέατα νωπά 15110000-2 

12 Λαχανικά κατεψυγμένα 15331100-8 

13 Οπωροπωλείου Φρέσκα Φρούτα – Λαχανικά 15300000-1 

14 Κοτόπουλα φρέσκα ημέρας 15112130-6 

15 Ψάρια κατεψυγμένα 15221000-3 

Για την παρούσα σύμβαση δημιουργήθηκαν, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ υπό τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α.α. συστήματος «90871», επτακόσιες μία (738) γραμμές-τμήματα, οι οποίες 
αντιστοιχούν στις ανάγκες των Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών του ΚΚΠΠΗ, όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα (1) της παρούσας Διακήρυξης.  

Προσφορές υποβάλλονται για μία, περισσότερες ή για όλες τις γραμμές-τμήματα των πινάκων του 
Παραρτήματος (1) της παρούσας Διακήρυξης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή των ειδών, 
ποσοτήτων και αξίας αυτών ανά Παράρτημα (και Μονάδα αυτού) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Ηπείρου, δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1), ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 
ειδών δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) της παρούσας διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τις 01-01-2021 και έως τις 31-12-2021. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #317.206,60#€ άνευ ΦΠΑ και με ΦΠΑ 

13 % & 24% στο συνολικό ποσό των #358.640,95#€.  

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει  της τιμής, δηλαδή: 

α) Με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 
και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, 

σύμφωνα με τα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και 

Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου για τα εξής είδη: ελαιόλαδο, αραβοσιτέλαιο, κρέατα νωπά, 

λαχανικά κατεψυγμένα, φρέσκα είδη οπωροπωλείου, φρέσκα κοτόπουλα και κατεψυγμένα ψάρια και 

β) Με την χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά είδος για όλα τα υπόλοιπα είδη. 

Δεν επιτρέπεται αρνητικό ποσοστό έκπτωσης επί ποινή αποκλεισμού. 
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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) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

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

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
3) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

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

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
4) Η αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

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

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

6) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7) Τις διατάξεις του άρθ. 10 § 22 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), περί απαίτησης 

έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, που βαρύνει είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη 

του Μ.Π.Δ.Σ., από τον εποπτεύοντα Υπουργό, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει 

το ποσό των 100.000,00€. 

8) Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ 29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 

του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) και την αρ. 56902/215/19-5-2017 

(ΦΕΚ 1924, τ.Β΄/2-6-2017). 

9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 238 

του Ν.4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012) και όπως ισχύει, 

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

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

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11) του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)1 

12) την υπ’ αριθ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3748/2017) του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «περί καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 

και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου», όπως ισχύει. 

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

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 2  

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

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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16) Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994) αναφορικά με την παρακράτηση 

φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 

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

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

στοιχεία”,  

19) της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

                                                           
1 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 

άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 

διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
2 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 

2021  





 

Σελίδα 6 

20) της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

21) 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. 

22) Τις Δ/ξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 3527/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μονάδων 

Κοινωνικής Φροντίδας 

23) Τις διατάξεις των παρακάτω νόμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: του ν.4025/2011 περί 

συγχώνευσης ΜΚΦ, του ν.4052/2012 περί αλλαγής εποπτεύοντος Υπουργείου των ΜΚΦ από 

Υγείας σε Εργασίας και του ν.4109/2013 άρθρο 9 (ΦΕΚ 16/23-1-2013 τ.Α´) «Κατάργηση και 

συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου…κ.ά. διατάξεις» περί συγχώνευσης ΜΚΦ και 

σύστασης νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 

24) Το αρ. 9344/702/24-3-2014 έγγραφο του Υπ. Εργασίας περί μη αναγκαιότητας λήψης έγκρισης 

σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών από το Υπ. Εργασίας. 

25) Οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

(http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=264&txt=y&show_sub=1 ),  οι  σχετικές οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. 

και της Ε.Ε. (02/46). 

26) Την αρ. πρωτ. Δ1/οικ.56680/18344/6-12-2019 (ΦΕΚ 1058/13-12-2019 Τ’. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση Υπ. 

Εργασίας ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η., όπως ισχύει 

27) Το ν. 4683/2020 (Α΄ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Α 68) και άλλες διατάξεις. 

28) Το αρθρο 41 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 (ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» 

29) Η αρ. 14805/370/13-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΛΦ46ΜΤΛΚ-6ΑΝ) Απόφαση έγκρισης ανάληψης 

υποχρέωσης της Υπουργού Εργασίας (αρ. πρωτ. Κ.Κ.Π.Π.Η. 1121/13-4-2020). 

30) Η αρ. 8/2020 (θ.5ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. περί έγκρισης προκήρυξης ηλεκτρονικού 

δημόσιου διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών Τροφίμων για τις 

ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου για το έτος 2021. 

 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι 

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

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα έξι (36) ημερών 

(συνδυασμός παρ. 1 &4, αρ. 27  του ν. 4412/2016), από την ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚα΄/29-5-2013), στα άρθ. 36 & 37 του ν. 4412/2016 και στην αρ. 

56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΤΩΝ 
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ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

06-05-2020 08-05-2020 08-05-2020 
10-06-2020 
ΩΡΑ: 15:00 

16-06-2020 
ΩΡΑ: 09:30 

 

Οι ενδιαφερόμενοι (άρθ. 96 ν.4412/2016) μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα 

και έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλουν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν έχουν δυνατότητα να 

αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής των προσφορών. 

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

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

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

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

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

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β΄, 1924/2-6-2017) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

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

τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα, δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους με δική τους δαπάνη. 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα στις 06-05-2020 για δημοσίευση στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Προκήρυξη – περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 08-05-2020. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, στις 08-05-2020 και έχει Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: «90871». 

Προκήρυξη - περίληψη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση: 

���� στον Ελληνικό Τύπο3, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις 08-05-2020, ως εξής:  

1)  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» -  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ημερήσια νομαρχιακή Ιωαννίνων)  

2) «Η ΕΡΕΥΝΑ» - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εβδομαδιαία Ιωαννίνων)  

3) «Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ» - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ημερήσια νομαρχιακή Θεσπρωτίας)  

4) «ΤΙΤΑΝΗ» - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (εβδομαδιαία Θεσπρωτίας)  

���� στον ιστότοπο https://app.diavgeia.gov.gr/f/kentrokoinonikispronoiasperifereiashpeirou της 

Διαύγειας στις 08-05-2020.   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)  

https://kkppe.gr/  στην καρτέλα «Διακηρύξεις», στις 08-05-2020. 

 

                                                           
3 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα και σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του 

Ν.3548/2007, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και 

καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον νομαρχιακό/τοπικό τύπο βαρύνουν αποκλειστικά και κατά αναλογία 

τους Ανάδοχους, σύμφωνα με το άρθ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163/4-9-2009). Σε περίπτωση ύπαρξης 

περισσοτέρων του ενός Αναδόχου, ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό των 

επιμέρους Τμημάτων (ποσοστό επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας). Στην περίπτωση άγονου 

αποτελέσματος, τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

και της αρμοδιότητάς τους4  

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. 

 

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 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) «Συγκεντρωτική και Αναλυτική κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών ανά  

Παράρτημα του ΚΚΠΠΗ και Μονάδα αυτού» 

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) «Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών»  

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3) «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» 

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4) «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς κατηγοριών - ειδών με ποσοστό 

έκπτωσης % επί της μέσης τιμής πώλησης» 

5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5) «Σχέδιο Σύμβασης» 

6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6) «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]» 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

                                                           
4 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

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

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

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

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί το χαρακτηρισμό ως εμπιστευτικού χαρακτήρα των 

πληροφοριών που παρέχει στην παρούσα σύμβαση, πρέπει να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στο 

άρθ. 21 του ν. 4412/2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μίας πληροφορίας ως 

εμπιστευτικής.  

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα έγγραφα ή πληροφορίες που 

προκύπτουν από τα έγγραφα της σύμβασης ή ακόμα και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Οι 

οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 

υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

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

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, δεν έχουν την 

υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 

υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 

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 το αργότερο έξι (6) 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. 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από 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).5 Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 6.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 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).7 Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.8  

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις (άρθ. 72 ν. 4412/2016) 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

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

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

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

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

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

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

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 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 προσφορών9, θ) την 

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

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

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

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα (3) 

της παρούσας Διακήρυξης.  

                                                           
5 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
6 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
7 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
8 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του 
9 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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Για το Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται 

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, ζ) τον αριθμό της 

σχετικής διακήρυξης και η) τον τίτλο/περιγραφή της διακήρυξης-σύμβασης, λ.χ. διαγωνισμός 

ανάδειξης προμηθευτών τροφίμων κ.λ.π.. 

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

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. 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. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή10 για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο το 
ιδιωτικό έγγραφο που θα αποδεικνύει το παραπάνω εάν υποβληθεί σε απλή φωτοτυπία θα πρέπει να 
συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφομένων και 
να φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής11, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 2% επί της συνολικής ή της αθροιστικά αναλογικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ ΦΠΑ για τα είδη (γραμμές-τμήματα) στα οποία συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης. Η αξία προ ΦΠΑ αναλύεται ανά είδος, Παράρτημα και Μονάδα αυτού στο 

Παράρτημα (1) της παρούσας. 

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται και στο  άρθρο 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι τις 
12-01-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 

να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής. 

                                                           
10 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
11 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 

παρ. 1α ν. 4412/2016) 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 

προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:  α) λήξης του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν 

έχει ασκηθεί ενδικοφανής προδικαστική προσφυγή ή ένδικο βοήθημα προσωρινής δικαστικής προστασίας 

ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προδικαστικής  προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.  

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

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Προϋποθέσεις Συµµετοχής - Λόγοι αποκλεισµού (άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016)  

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

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του εξουσιοδοτημένου οργάνου εκπροσώπησης ή 
σε ένα από τα μέλη ή σε όλα τα μέλη του οικονομικού φορέα ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους της παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 (Ε.Ε.Ε.Σ.: μέρος ΙΙΙ Α΄ - Λόγοι αποκλεισμού που 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες):  

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

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

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

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

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

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

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

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

οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

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

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

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

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

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

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. 

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

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

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν, στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.12 

 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) (Ε.Ε.Ε.Σ.: μέρος ΙΙΙ Β΄ - Λόγοι που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει 

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

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ασφάλιση. 

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

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

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

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις (Ε.Ε.Ε.Σ.: μέρος ΙΙΙ Γ΄ - Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):  
 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

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

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

                                                           
12 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.13 

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

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

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

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

παραγράφους 2.2.3.1 έως και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

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

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

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 14. 

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

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

4412/2016. 

2.2.3.7. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

Όσον αφορά τη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στο Ε.Ε.Ε.Σ., αρκεί ο οικονομικός φορέας να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε 

άλλη ενότητα του Μέρους IV. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

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 ή 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.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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.  

                                                           
13 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
14 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

 

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - υπεργολάβων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 

με αυτούς15. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και 

αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.16 

 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 

και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα (6), το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 

και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος 117 του ιδίου κανονισμού και με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/201818. 

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

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει    μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα19 

ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Το ΕΕΕΣ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αίτησης συμμετοχής.20 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

                                                           
15 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
16 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
17 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  

οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
18 Βλ. σχετικά: http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-

ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn  
19 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
20    Πρβλ αρθρο 43 Ν.4605/2019 και άρθρο 56 Ν.4609/2019. 
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πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.6.2 Αποδεικτικά µέσα 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

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

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.5)21. 

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

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

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται, εκτός εάν ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν  

δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 

δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 

ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

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

έχει (ή πρόκειται να) αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν.22 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών23. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά24: 

                                                           
21 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
22 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
23  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
24 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. 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ήτοι: 

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

Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

� Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
Εάν, για τις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 2.2.3.1, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, ήτοι: α) Φορολογική ενημερότητα και β) ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και 
επικουρική) , τα οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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

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

2.2.3.1 έως και 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 έως και 2.2.3.3. 

                                                                                                                                                                                                 
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 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.   
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, ήτοι: πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο, τα οποία να έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  Και ειδικότερα: 

i. για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,  

ii. το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

iii. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων25.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, και γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,  ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

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

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

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση (α) και για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση ν. 

1599/1986 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη αθέτησης των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθ. 18 του ν.4412/2016 και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

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

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

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της. 

                                                           
25 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 





 

Σελίδα 19 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης τα οποία εκδίδονται από το 
ΓΕΜΗ, γίνονται αποδεκτά εφ’ όσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή της. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους και 
η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών26.   

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους και η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών27.   

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

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

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

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

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 

Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.5. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό,28 η οποία εάν δεν 
είναι σε πρωτότυπη μορφή αλλά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από 
Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφομένων. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής 29 και πιο συγκεκριμένα: 

α) Με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

                                                           
26  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
27  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
28 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
29 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, 

σύμφωνα με τα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και 

Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου για τα εξής είδη: ελαιόλαδο, αραβοσιτέλαιο, κρέατα νωπά, 

λαχανικά κατεψυγμένα, φρέσκα είδη οπωροπωλείου, φρέσκα κοτόπουλα και κατεψυγμένα ψάρια και 

β) Με την χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά είδος για όλα τα υπόλοιπα είδη. 

Δεν επιτρέπεται αρνητικό ποσοστό έκπτωσης επί ποινή αποκλεισμού. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στις υποενότητες 2.4.1 έως 2.4.5 και 

στο κεφάλαιο 3.2 της παρούσας Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 

προμήθειας ανά είδος/γραμμή/τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

ηλεκτρονικά 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 (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, δεν έχουν την 

υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη στο άρθρο 1.5, ήτοι: 10-06-2020 και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»30. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 

Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, δεν έχουν την 

υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

                                                           
30 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 

χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 31 
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

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

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

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

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

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

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

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

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

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

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

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

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

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

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

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

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

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους 

οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 

τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν 

υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς32. 

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

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

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

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

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 

                                                           
31  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
32 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
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των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.33 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο 

προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό 

του) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής ούτε έντυπη υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, 
φέρουν δε υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού,  από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, µε διαβιβαστικό εκτός του 

φακέλου έντυπης προσφοράς, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014,  πλην των εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

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

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

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.34 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 

προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν35:  

Α. Έλληνες πολίτες - Αλλοδαποί 

Α.α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης – Παράρτημα (6).  Σε περίπτωση που επιλεχθεί ο 

                                                           
33 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 

 
32      Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια 

της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
35 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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μορφότυπος .pdf η συμπλήρωση μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλην όμως, δεδομένου ότι ο 

διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός, η υπογραφή στο ΕΕΕΣ από τον προσφέροντα θα πρέπει να είναι 

ηλεκτρονική. 

Το ΕΕΕΣ υποβάλλουν και υπογράφουν ηλεκτρονικά έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο τελευταίο «Μέρος VI: Τελικές Δηλώσεις», ο κατά 

περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο 
και για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΕΕΕΣ, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ / ΕΕΕΣ μπορείτε να αντλήσετε από τον 

ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.hsppa.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-

egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-

symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn και ιδιαίτερα από την Κατευθυντήρια Οδηγία 23. 

Α.β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 

δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Α.γ) Επιστολή, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, στην οποία να αναγράφεται για ποιο Παράρτημα ή 
μονάδα αυτού καταθέτουν Προσφορά και κατάσταση με τα προσφερόμενα είδη, όπως ορίζεται 

στο Παράρτημα (1) της παρούσας Διακήρυξης ΧΩΡΙΣ τιμολόγηση, προκειμένου για τον 

υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, φέρει δε υπογραφή έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Α.δ) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ανάλογα και κατά περίπτωση με το είδος ή κατηγορίες 
ειδών στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει ο υποψήφιος. 

 

Η μη υποβολή των παραπάνω (α), (β), (γ) και (δ) δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς από τον διαγωνισμό και αποκλεισμό του προμηθευτή από τον 
διαγωνισμό. 

 

Β. Νοµικά πρόσωπα: Ηµεδαπά, Αλλοδαπά ή Φυσικά 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες - Αλλοδαποί, 

αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και 

της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 

Β.α. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
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• Πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια του αντικειμένου του 

διαγωνισμού με τη δραστηριότητα της εταιρείας και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα 

εκπροσώπηση της εταιρείας και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε πρέπει να προσκομίζει: 

• Πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια του αντικειμένου του 

διαγωνισμού με τη δραστηριότητα της εταιρείας και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

• Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) από το οποίο να προκύπτει η ισχύουσα 

εκπροσώπηση της εταιρείας και γίνεται αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 

Β.β. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα µε τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 

αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας 

ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 

εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 

πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που το οικείο 

κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, εφ’όσον έχει 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολής της προσφοράς του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη 

µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η 

υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Γ. Συνεταιρισμοί  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α 

και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, και φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης.  

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α 

και Β, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 

καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα 

εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 

το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφομένων και μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν: 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) των ανωτέρω 
δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
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2.4.3.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα και τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα (2) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς πληρούνται 

οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικ/κών προσφορών 

Στον ηλεκτρονικό υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 

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

«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται στον αντίστοιχο φάκελο του 

συστήματος από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της 
πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς με βάσει μόνο την τιμή, ήτοι:  

1) χαμηλότερης τιμής για τα είδη που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία προμήθειας με ποσοστό 

έκπτωσης και  

2) μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και 

πιστοποιούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους από την Περιφέρεια Ηπείρου, Π.Ε. 

Ιωαννίνων και Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη που εμπίπτουν στην κατηγορία 

προμήθειας με ποσοστό έκπτωσης, δηλαδή των ειδών: ελαιόλαδο, αραβοσιτέλαιο, κρέατα νωπά, 

λαχανικά κατεψυγμένα, είδη οπωροπωλείου – φρέσκα φρούτα & λαχανικά, κοτόπουλα νωπά και 

ψάρια κατεψυγμένα.  

Δεν επιτρέπεται αρνητικό ποσοστό έκπτωσης επί ποινή αποκλεισμού. 

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία, επί ποινή 
απόρριψης. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς τη 
συνολική τιμή καθαρής αξίας προ ΦΠΑ µέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμός). 

Για τα είδη µε ποσοστό έκπτωσης, και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 
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συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την 

αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Ενδεικτική Τιμή Μονάδας που τίθεται 

στην παρούσα Διακήρυξη (Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων επιθυμεί να προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιμής 

(όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) για το είδος «Μοσχάρι ποντίκι» Γραμμή 87 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή 

προσφοράς 7,50 - (7,50 x 5%) = 7,12. 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα µε το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί 
έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και δεν είναι η τελική τιμή πώλησης. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το 

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος (4), που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού 
παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον 
προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς ειδών με ποσοστό έκπτωσης, υπερισχύει το 
επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς % έκπτωσης. 

Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα είδους χωριστά και για το 

σύνολο των ποσοτήτων, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € 

συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 

τον Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στους κατά τόπους παράδοσης των Παραρτημάτων και 

Μονάδων αυτών, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες του Παραρτήματος (1). Επισημαίνεται ότι το 

εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Η τιμή της προσφοράς και το ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερά και δεν υπόκεινται σε μεταβολή - 

αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 

διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιμή προσφοράς 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 

προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα µε τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα (1) της παρούσας 

διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών36   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 
ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή έως τις 13-12-2020. 

                                                           
36 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

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

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

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

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

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

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

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχη δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών37 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ή δεν είναι σύμφωνη με τον τρόπο, το περιεχόμενο και τους 

απαράβατυς όρους που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 

προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,38  

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

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

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι διευκρινίσεις που δίνονται από 

τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό 

όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά από σχετική 

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται επίσης ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται 

σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

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

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

                                                           
37 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
38 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών39 

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

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

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 

στις  16-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.µ. 

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

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

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

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 

προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 

προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

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

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή,  

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του περιεχομένου των φακέλων και υπο−φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» των προσφορών. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει 

την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί επίσης με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής (όταν απαιτείται η κατάθεσή τους) προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 

τους. Παράλληλα οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς ειδοποιούνται για την ημερομηνία και ώρα που θα 

πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς», όταν αυτή 

λαμβάνει χώρα σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία αξιολόγησης των φακέλων και 

υπο−φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» των προσφορών. 

                                                           
39 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 ν.4412/16 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16).  
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β) Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, και µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους 

«Οικονομική Προσφορά» των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 

προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής: 

(α) απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

διακήρυξης, και (β) εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα µε τους όρους της 

παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 

πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, περιλαμβάνει δε συγκριτικό 

πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα και με 

το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ενώ προτείνεται και η ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή40 προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται, μέσω του 

Συστήματος σε όλους Υποψηφίους 

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

αναθέτουσα αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016) απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα σχετικά αιτήματα 

προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 

χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 

υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 

διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 

αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 

εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 102 του ν.4412/2016, 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, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Η εν λόγω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 

ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς  από την 

ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων, μεταφράσεων και 

λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. 

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

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

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές41. Τυχόν 

απουσία των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία της κλήρωσης δεν κωλύει την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας.    

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από 
την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών, μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  

                                                           
40 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
41 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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όλων των ανωτέρω σταδίων42 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.43 του Ν.4605/2019 τυχόν υπέρβαση των προθεσμιών της 
παραγράφου 1 και 2 του αρ.221Α του Ν.4412/2016, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας.  

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.43 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης44 - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

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

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

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της 
κοινοποίησης της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5  αυτής. 

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το παρόν δικαιολογητικό δύναται να 

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον 

οικονομικό φορέα και των απαραίτητων στοιχείων έκδοσής του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό, ήτοι: 

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

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

� Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

� Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

� Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν, για τις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 2.2.3.1, η περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

                                                           
42 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
43  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
44 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 

οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του 

άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ηλεκτρονική του υπογραφή, όπου αναφέρονται 

με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε 

περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των 

καταδικαστικών αποφάσεων. 

2. Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., και γίνεται 
αποδεκτό εφ’ όσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων45.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση και γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή της σε πρωτότυπη μορφή ή σε φωτοαντίγραφο συνοδευόμενο 
από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη μετά την σχετική κοινοποίηση-ειδοποίηση 
υποβολής του δικαιολογητικού ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει υπογραφή μετά την σχετική 
κοινοποίηση-ειδοποίηση υποβολής του δικαιολογητικού του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

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

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.3. 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, τα οποία να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα συνοδεύονται 

από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

                                                           
45 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 

οργανισμούς κύριας ασφάλισης. Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισμό.  

Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες 

ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  

Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό 

Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά 

έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

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

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016) το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του . Το εν λόγω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων, η 
οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών 

5. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο η οποία  γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της. 

6.  Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ηλεκτρονικά υπογεγραμ-

μένη, περί μη αθέτησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του άρθ. 18 του ν. 4412/2016 και 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016,  η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. 

7. Για τους παραγωγούς συσκευασιών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, Πιστοποιητικό ΕΜΠΑ το οποίο να είναι σε ισχύ. Για τους λοιπούς Υπεύθυνη Δήλωση 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη στην οποία να αναγράφεται ότι «ως έμποροι δεν έχουν την 
υποχρέωση εγγραφής τους στο ΕΜΠΑ αλλά οι προμηθευτές τους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό 
και έχουν αριθμό μητρώου…» και η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

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

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Τα ανωτέρω (1) έως και (7) δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf, κατά περίπτωση ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα, και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά 





 

Σελίδα 33 

τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών46.  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της τιθέμενης προθεσμίας των δέκα ημερών για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 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. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά από την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που έχει ήδη 

συγκεντρώσει στον ηλεκτρονικό φάκελο των Δικαιολογητικών Μειοδότη, ενώ τα δικαιολογητικά για τα 

οποία αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής τους, υποβάλλονται μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Συστήματος. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά47 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

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

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

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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.5 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης 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 του48.  

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

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

                                                           
46  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
47  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
48 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθ. 106 του ν. 4412/2016.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω49 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.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας 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, να 

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

περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 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 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 σύμβασης 

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.  

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. 4412/2016.50 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά και κάθε προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος.   

                                                           
49  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
50  Πρβ. άρθρο 41 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 84/13-04-2020). 
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4. 

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής:  

α) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 

άρθρου 372, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 

του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας το αργότερο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και προσκαλλείται να υποβάλλει δικαιολογητικά κατακύρωσης ο προσφέροντας που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1  του άρθρου 106. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής51 η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

                                                           
51 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης52. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά53 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών54 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σύμβασης, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. Το ύψος του παραβόλου 

δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων ευρώ (600,00€) ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 

(15.000,00). Ο κωδικός παραβόλου που θα αναζητήσετε είναι ο εξής: «100 (προδικαστική προσφυγή 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.55  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 9 

του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής56. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας  

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής. 

                                                           
52 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
53 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
54 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
55  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
56 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 





 

Σελίδα 37 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ57. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 

έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 

βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 

απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής58. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά59. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

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

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

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. 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 (3) της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

                                                           
57 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
58  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
59 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και οριστικής λήξης αυτής. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής (περίπτωση (β) παραγ 1, αρθ 72 ν.4412/2016) να 

μην ζητήσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι 

χιλιάδων ευρώ #20.000,00#€. 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 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 ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.60 

Λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται στο Παράρτημα (5) – Σχέδιο Σύμβασης της παρούσας. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. 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 αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος 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.  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 τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας61. 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 

                                                           
60 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
61 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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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. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για αντικατάσταση υπεργολάβου είναι ότι θα επαληθεύεται η συνδρομή λόγων 

αποκλεισμού του άρθ. 73 ν.4412/2016. 

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

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 

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.  

4.4.4. Δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου.  

 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα 

μέρη και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

(άρθρο 201 ν. 4412/2016). 

Οποιαδήποτε όμως τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του 

Κ.Κ.Π.Π.Η., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

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

4412/2016), να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 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. 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις  

5.1.1. Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), εντός εξήντα (60) ημερών και έπειτα από κάθε 

τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το εκάστοτε Παράρτημα, με βάση τη 

συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική 

και οικονομική του προσφορά. 
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Η πληρωμή θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, και 

υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής 

προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή και μετά την έγκριση της δαπάνης 

από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, ήτοι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (σύμφωνα με το άρθ. 208 του ν. 

4412/2016),  

β) δελτίο αποστολής-τιμολόγιο του προμηθευτή, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς το κάθε 

είδος, η τιμή και η ποσότητα. Σημειώνεται ότι η µη αναγραφή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα την µη 

παραλαβή των υλικών,  

γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 

καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 

πλαίσια της παράδοσης των αγαθών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

5.1.2. Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι 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 και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.500,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει, άρθ. 44 Ν.4605/2019), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 

3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Κράτηση 0,06%,  για συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας και πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 & αρ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

τ.Β΄/969/22-3-2017)), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το 

αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,02%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ του 

Δημοσίου (αρ. 36 παραγ. 6 ν.4412/2016 για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών), υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Το ποσό αυτό υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και παρακρατείται από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  

δ) Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και 

φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 

Διακήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε 

τις νέες διατάξεις. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). 
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5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (άρθ. 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο (6) της παρούσας (ειδικοί όροι εκτέλεσης).  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το είδος δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση και 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  

5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα (άρθ. 207 του ν. 4412/2016). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των 

ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 

για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων62   

Ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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 προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201663  οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

                                                           
62 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
63 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201664. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός των αποθηκών του 

εκάστοτε Παραρτήματος, ή Μονάδας αυτού, του Κέντρου και μέσα σε χρονικό διάστημα το αργότερο 
πέντε (05) ημερών από την παραγγελία και μέχρι την 12η ώρα πρωινή. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ή εφάπαξ, ανάλογα με το είδος και την 

ποσότητα αυτού, στις αποθήκες του εκάστοτε Παραρτήματος, ή Μονάδας αυτού, μέχρι την 12η ώρα 

πρωινή και σε εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Παραρτημάτων.  

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να 

προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το 

πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη 

προσκόμισή του. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

6.2  Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1665  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα (5) της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται μακροσκοπικά.  

Το κόστος της διενέργειας των τυχόν ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

                                                           
64   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
65 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 

και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 

και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 

παραπάνω αρμοδιότητες”  





 

Σελίδα 43 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με τυχόν παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες), ιδιαίτερα στην 

περίπτωση ασυμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τα έγγραφα της παρούσας 

σύμβασης, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενερ-

γήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους, όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 

ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 
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6.4.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) – Συγκεντρωτική και Αναλυτική κατάσταση ειδών τροφίμων ανά Παράρτημα & Μονάδα του ΚΚΠΠΗ 

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΕΙΔΗ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
CPV 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΜΕΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Ο 
ΝΕΟΜ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤ. 

ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΙΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤ. ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΜΕΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

1 Αναψυκτικά 15982000-5 1.224,00 1.517,76 235,60 163,68 608,84 509,64 

2 Χυμοί 15321000-4 5.970,00 6.746,10 4.271,40 231,65 932,25 1.310,80 

3 Ποτά  15931200-5 297,50 368,90 217 21,70 0 130,2 

4 Άρτος, αρτοσκευάσματα και 

λοιπά συναφή είδη 15810000-9 47.990,60 54.229,38 12.190,44 4.419,88 13.143,09 24.475,97 

5 Είδη παντοπωλείου 15800000-6 74.366,70 84.064,50 23.015,57 6.537,38 20.182,41 34.329,15 

6 
Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο 15511000-3 20.828,00 23.535,64 7.797,00 1.559,40 2.339,10 11.840,14 

7 Γιαούρτι 15551300-8 11.495,00 12.989,35 4.972,00 745,80 870,10 6.401,45 

8 
Τυροκομικά προϊόντα 

15542300-2 

15544000-3 24.249,00 27.401,37 11.333,90 1.432,84 3.531,25 11.103,38 

9 Ελαιόλαδο 15411110-6 12.650,00 14.294,50 3.378,70 1.299,50 1.559,40 8.056,90 

10 Αραβοσιτέλαιο 15621000-7 2.678,00 3.026,14 1.057,68 587,60 587,60 793,26 

11 Κρέατα νωπά 15110000-2 34.864,00 39.396,32 13.115,91 4.007,55 7.236,52 15.036,35 

12 Λαχανικά κατεψυγμένα 15331100-8 5.653,50 6.388,46 1.746,98 398,33 676,87 3.566,28 

13 Οπωροπωλείου Φρέσκα 

Φρούτα – Λαχανικά 15300000-1 36.283,30 41.000,13 14.661,75 3.075,18 7.068,15 16.195,05 

14 Κοτόπουλα φρέσκα ημέρας 15112130-6 15.132,00 17.099,16 6.056,80 1.310,80 3.378,70 6.352,86 

15 Ψάρια κατεψυγμένα 15221000-3 23.525,00 26.583,25 8.775,58 1.802,35 5.412,70 10.592,62 

  ΣΥΝΟΛΟ   317.206,60 358.640,95 112.826,31 27.593,63 67.526,98 150.694,04 





 

1) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α Μ Ε Α  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν  « Ο  Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ » :  Ν Ε Ο Μ .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  
1 ,  Σ Υ Ν . Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ,  4 5 3 3 2 ,  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α  Α ρ ι θ μ ό ς  γ ρ α μ μ ώ ν  # 1 #  έ ω ς  κ α ι  # 1 3 7 # .  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΕ 
€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  Αναψυκτικά     200 190,00   

1 Τύπου Κόλα 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 110,00   

2 Πορτοκαλάδα 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 55,00   

3 Τύπου κόλα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 25,00   

  Xυμοί      10.800 3.780,00   

4 
Χυμός ατομικός φυσικός πορτοκάλι 0,25 

lit χωρίς ζάχαρη 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 10.800 3.780,00   

  Kρασί     50 175,00   

5 
Οίνος  κόκκινος ημίγλυκος συσκ. 1,5 

λίτρων  15931200-5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 175,00   

  
Άρτος, αρτοσκευά-σματα και λοιπά 
συναφή είδη.     4.655 10.788,00   

6 Άρτος μικτού τύπου  15811100-7 ΚΙΛΟ 4.500 9.540,00   

7 Λαγάνα 15811100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 58,00   

8 
Τυροπιτάκια-λουκανικοπιτάκια-

σπανακοπιτάκια 15812121-7 ΚΙΛΟ 80 720,00   

9 Κουραμπιέδες-μελονακάρονα 15812000-3 ΚΙΛΟ 30 240,00   

10 Κουλούρια πασχαλινά 15812000-3 ΚΙΛΟ 10 80,00   

11 Βασιλόπιτα 15812000-3 ΚΙΛΟ 15 150,00   

  Είδη παντοπωλείου     29949 20.362,55   

12 Φακές  σε συσκ των 500gr ή 1 Κgr 03212211-2 ΚΙΛΟ 140 238,00   

13 Φασόλια ξηρά  σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 120 264,00   

14 Φασόλια γίγαντες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 70 308,00   

15 Ρεβύθια αποφλειωμένα σε συσκ 500gr ή 

1 Κgr 03212212-9 ΚΙΛΟ 50 135,00   

16 Κριθαράκι μέτριο σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 500 600,00   

17 Μακαρόνια Νο2 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 90 103,50   

18 Μακαρόνια Νο6 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 100 115,00   

19 
Μακαρονάκι κοφτό μέτριο σε συσκ 

500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 500 550,00   

20 Κανελόνια σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 45 213,75   

21 Πένες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 60 72,00   

22 Αστράκι σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 60 138,00   

23 Φιδές σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 60 120,00   

24 Τραχανάς ξινός σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 100 330,00   

25 Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 600 720,00   

26 Ρύζι barboiled (κίτρινο) σε συσκ 500gr ή 

1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 300 345,00   

27 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 250 150,00   

28 Φαρίνα  σε συσκ 500gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 170 127,50   

29 Σιμιγδάλι ψιλό σε συσκ 400gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 68,00   

30 Κρέμα αραβοσίτου σε συσκ 2 kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 130 299,00   

31 
Μπέικιν παουντερ σε συσκ 3 τεμαχίων 

των 20 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 48,00   

32 Σόδα μαγειρική σε συσκ των 500 γραμ. 15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,50   
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33 Μαγιά ξερή σε συσκ 3 τεμαχίων 8 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 48,00   

34 Βανίλια , συσκ 5 τμχ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 27,50   

35 Ελιές καλαμών μεγάλες 03222400-7 ΚΙΛΟ 70 231,00   

36 
Νερό φυσικό μεταλλικό φιάλη των 500 

ml 15981100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 7.680 1.305,60   

37 Τσάι βουνού σε συσκ 500gr 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 348,00   

38 Ξύδι από οίνο σε φιάλη 330-360 gr  15871110-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 420 210,00   

39 Άρτυμα λεμονιού σε φιάλες 330-360 gr 15321300-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 600 240,00   

40 Αλάτι μαγειρικό ψιλό1 kgr 15872400-5 ΚΙΛΟ 180 90,00   

41 Πιπέρι κόκκινο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 55,00   

42 Πιπέρι μαύρο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 155,00   

43 Ρίγανη σε συσκ του 1 kgr 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 62,00   

44 Κανέλλα σκόνη συσκ των 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 35,00   

45 Κανέλλα ξύλο συσκ των 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 35,00   

46 Γαρύφαλλο ξύλο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 28,50   

47 Κίμινο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 13,50   

48 Κάρυ σε συσκ 30 γραμ. 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 18,00   

49 Μπαχάρι τριμμένο σε συσκ 30 γραμ  15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 13,60   

50 Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 22,00   

51 Φύλλα δάφνης συσκ 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 29,00   

52 Φυτίνη κλασική συσκ των 800 γραμ. 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 960,00   

53 Μαργαρίνη χαρτί συσκ 250 γραμ 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 600,00   

54 Ζάχαρη 1 kg 15831000-2 ΚΙΛΟ 800 664,00   

55 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 600,00   

56 Καφές στιγμιαίος συσκ 750 γραμ 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 500,00   

57 Καφές φίλτρου συσκ 500 γραμ 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 136,00   

58 Κακάο συσκ του 1 kgr 15841000-5 ΚΙΛΟ 25 150,00   

59 Αυγά (L) 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 12.600 2.394,00   

60 Μέλι συσκ 850 gr 03142100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 825,00   

61 
Μαρμελάδα με 75-85% φρούτο διάφορα 

φρούτα σε συσκ 300-370 γραμ 15332290-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 600,00   

62 
Νυφάδες καλαμποκιού (corn flakes) σε 

συσκευασία 500 γραμ.  15613311-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 350,00   

63 
Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 

κουτί 410 γρ 15511600-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 192 163,20   

64 Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 312 312,00   

65 Ζελέ Φρούτων συσκ 2 kgr 15332240-8 ΚΙΛΟ 50 165,00   

66 Κομπόστα ροδάκινο μισόκαρπο 820 gr 15332400-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 700 1.085,00   

67 
Σοκολάτα μίνι σε σακούλα 270 γραμ με 

σοκολάτα γάλακτος (τύπου derby) 15842200-4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 204,00   

68 
Σοκολατάκι μίνι υγείας σε σακούλα 360 

γραμ.  15842200-4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 285,00   

69 Φύλλο κρούστας συσκ. 450 gr 15612500-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 450,00   

70 Χαλβάς χρεωση κιλού 15613300-1 ΚΙΛΟ 35 175,00   

71 Ταραμοσαλάτα  15212000-7 ΚΙΛΟ 20 52,00   

72 Κριμ Κράκερς σίτου 140 gr 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 100,00   

73 
Μπισκότα μαλακά συσκ 250 γραμ. 

(τύπου μιράντα) 15821200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 170,00   

74 Μπισκοτόκρεμα σε συσκ. 300 γραμ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 290,40   
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75 
Φρουτόκρεμα με 3 φρούτα σε συσκ. 300 

γραμ.  15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 309,60   

76 Φαρίν Λακτέ σε συσκ. 300 γραμ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 226,40   

77 Σνακ φουντούκι συσκ 105 γραμ. 15600000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 108,50   

78 Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 15530000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 410,00   

79 Γαλοτύρι  15541000-2 ΚΙΛΟ 30 160,50   

  Γάλα     6000 6.900,00   

80 Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο 

πλήρες εβδομάδας 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 6000 6.900,00   

  Γιαούρτι     8000 4.400,00   

81 
Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2% 

λιπαρά 200 gr 15551300-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 8000 4.400,00   

  Τυροκομικά Προϊόντα      1720 10.030,00   

82 Τυρί φέτα 15542300-2 ΚΙΛΟ 1100 6.490,00   

83 Τυρί τρίμμα φέτα 15542300-2 ΚΙΛΟ 400 2.000,00   

84 Γραβιέρα αγελάδας 15544000-3  ΚΙΛΟ 220 1.540,00   

  Έλαια      202 3.926,00   

85 
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε συσκ. 

5 λίτρων οξύτητα 0,1-0,8βαθ.  15411110-6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 130 2.990,00   

86 Αραβοσιτέλαιο σε συσκ. 5 λίτρων 15621000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 72 936,00   

  Κρέας νωπό     1578 11.607,00   

87 Μοσχάρι ποντίκι 15111200-1 ΚΙΛΟ 650 4.875,00   

88 Μοσχαρίσιος κιμάς 15111200-1 ΚΙΛΟ 700 5.250,00   

89 Αρνί 15115100-8 ΚΙΛΟ 100 750,00   

90 Συκωταριά αρνιού 15115100-8 ΚΙΛΟ 8 60,00   

91 Χοιρινό μπούτι α.ο. 15113000-3 ΚΙΛΟ 120 672,00   

  Λαχανικά κατεψυγμένα     520 1.546,00   

92 Αρακάς κατ/νος 15331100-8 ΚΙΛΟ 120 276,00   

93 Φασολάκι πλατύ κατ/νο 15331100-8 ΚΙΛΟ 200 500,00   

94 Μπάμιες κατ/νες σε συσκ. 1 κιλού 15331100-8 ΚΙΛΟ 100 500,00   

95 Σπανάκι κατ/νο 15331100-8 ΚΙΛΟ 100 270,00   

  Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά 03220000-9   13740 12.975,00   

96 Αγγούρι  03221270-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 120,00   

97 Ακτινίδια  03222118-3 ΚΙΛΟ 30 51,00   

98 Άνιθος τμχ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 15,00   

99 Αχλάδια  03222322-6 ΚΙΛΟ 150 265,50   

100 Βερύκοκα  03222331-2 ΚΙΛΟ 200 400,00   

101 Δυόσμος τμχ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00   

102 Καρότα  03221112-4 ΚΙΛΟ 300 240,00   

103 Καρπούζι  03222000-3 ΚΙΛΟ 500 175,00   

104 Κολοκυθάκια  03221250-3 ΚΙΛΟ 250 325,00   

105 Κουνουπίδι  03221420-6 ΚΙΛΟ 80 120,00   

106 Κρεμμύδια ξερά  03221113-1 ΚΙΛΟ 800 480,00   

107 Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 39,00   

108 Λάχανο άσπρο  03221200-8 ΚΙΛΟ 150 90,00   

109 Λεμόνια  03222210-8 ΚΙΛΟ 100 150,00   

110 Μαϊντανός  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 175,00   

111 Μανταρίνια  03222240-7 ΚΙΛΟ 500 500,00   

112 Μαρούλια  03221310-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 36,00   
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113 Μελιτζάνες  03221200-8 ΚΙΛΟ 120 144,00   

114 Μήλα  03222321-9 ΚΙΛΟ 1300 1.690,00   

115 Μπανάνες  03222000-3 ΚΙΛΟ 2000 2.700,00   

116 Μπρόκολο κιλο 03221430-9 ΚΙΛΟ 100 150,00   

117 Νεκταρίνια  03222000-3 ΚΙΛΟ 150 195,00   

118 Ντομάτες    03221240-0 ΚΙΛΟ 600 720,00   

119 Πράσσα  03221200-8 ΚΙΛΟ 100 120,00   

120 Πατάτες  03212100-1 ΚΙΛΟ 3500 2.100,00   

121 Πεπόνι  15332180-9 ΚΙΛΟ 250 200,00   

122 Πιπεριές καβάτες για γεμιστά 03221230-7 ΚΙΛΟ 70 105,00   

123 Πιπεριές ψιλές για σαλάτα  03221230-7 ΚΙΛΟ 80 104,00   

124 Πορτοκάλια  03222220-1 ΚΙΛΟ 600 390,00   

125 Ροδάκινα  03222332-9 ΚΙΛΟ 150 195,00   

126 Σέλινο  03221200-8 ΚΙΛΟ 80 128,00   

127 Σκόρδα  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 122,50   

128 Σταφύλι – σταφίδα  03222340-8 ΚΙΛΟ 200 300,00   

129 Σπανάκι  03221340-1 ΚΙΛΟ 60 90,00   

130 Φράουλες 03222313-0 ΚΙΛΟ 60 150,00   

131 Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα) 03221200-8 ΚΙΛΟ 100 175,00   

  
Πουλερικά –παρασκευάσματα 
πουλερικών     1600 5.360,00   

132 Κοτόπουλα φρέσκο ολόκληρο 15112130-6 ΚΙΛΟ 1100 2.860,00   

133 Κοτόπουλο φρέσκο στήθος 15112130-6 ΚΙΛΟ 500 2.500,00   

  Ψάρια κατ/να     870 7.766,00   

134 Σουπιές  15221000-3 ΚΙΛΟ 60 456,00   

135 Πέρκα  15221000-3 ΚΙΛΟ 650 5.850,00   

136 Χταπόδι 15221000-3 ΚΙΛΟ 60 660,00   

137 Καλαμαράκι ροδέλα  15221000-3 ΚΙΛΟ 100 800,00   

 

Σύνολο κατηγορίας 13% 99.387,05   

Συνολο με ΦΠΑ 13% 112.307,37   

  
  

Σύνολο κατηγορίας 24% 418,50   

Συνολο με ΦΠΑ 24% 518,94   
  

Τελικό σύνολο άνευ ΦΠΑ 99.805,55  

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 112.826,31  

 

 

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –  Μ Ο Ν Α Δ Α  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν :  
Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Α Σ  1 5  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ,  Α ρ ι θ μ ό ς  γ ρ α μ μ ώ ν  # 1 3 8 #  έ ω ς  κ α ι  # 2 8 4 # .  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΕ 
€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  Αναψυκτικά     120 132,00   

138 Τύπου Κόλα 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 66,00   

139 Πορτοκαλάδα 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 66,00   
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  Xυμοί      350 205,00   

140 
Χυμός ατομικός φυσικός πορτοκάλι 0,25 

lit χωρίς ζάχαρη 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 70,00   

141 Χυμός πορτοκάλι 1 lit χωρίς ζάχαρη 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 135,00   

  Kρασί     5 17,50   

142 Οίνος  κόκκινος ημίγλυκος συσκ. 1,5 

λίτρων  15931200-5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 17,50   

  
Άρτος, αρτοσκευά-σματα και λοιπά 
συναφή είδη.     2.803 3.911,40   

143 Άρτος μικτού τύπου  15811100-7 ΚΙΛΟ 1.100 2.332,00   

144 Λαγάνα 15811100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 14,50   

145 Ψωμάκι για σάντουιτς 15811200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 795,00   

146 Πρόσφορα 15811100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,65   

147 Αρτοκλασία 15811100-7 ΚΙΛΟ 25 55,25   

148 
Τυροπιτάκια-λουκανικοπιτάκια-

σπανακοπιτάκια 15812121-7 ΚΙΛΟ 50 450,00   

149 Κουραμπιέδες-μελονακάρονα 15812000-3 ΚΙΛΟ 8 64,00   

150 Κουλούρια πασχαλινά 15812000-3 ΚΙΛΟ 5 40,00   

151 Βασιλόπιτα 15812000-3 ΚΙΛΟ 5 50,00   

152 Τσουρέκι ατομικό 15812000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 106,00   

  Είδη παντοπωλείου     5829,5 5.776,85   

153 Φακές  σε συσκ των 500gr ή 1 Κgr 03212211-2 ΚΙΛΟ 30 51,00   

154 Φασόλια ξηρά  σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 30 66,00   

155 Φασόλια γίγαντες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 25 110,00   

156 Ρεβύθια αποφλειωμένα σε συσκ 500gr ή 

1 Κgr 03212212-9 ΚΙΛΟ 5 13,50   

157 Κριθαράκι μέτριο σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 50 60,00   

158 Μακαρόνια Νο2 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 30 34,50   

159 Μακαρόνια Νο6 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 80 92,00   

160 
Μακαρονάκι κοφτό μέτριο σε συσκ 

500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 40 44,00   

161 Κανελόνια σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 20 95,00   

162 Τορτελίνια με γέμιση τυριών σε συσκ 

500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 40 218,00   

163 Πένες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 30 36,00   

164 Τραχανάς γλυκός σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 10 33,00   

165 Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 40 48,00   

166 
Ρύζι barboiled (κίτρινο) σε συσκ 500gr ή 

1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 50 57,50   

167 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 150 90,00   

168 Φαρίνα  σε συσκ 500gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 30,00   

169 Σιμιγδάλι ψιλό σε συσκ 400gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,40   

170 Κρέμα αραβοσίτου σε συσκ 2 kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 10 23,00   

171 Κόρν φλάουερ σε συσκ. 200 γραμ. 15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 11,25   

172 
Μπέικιν παουντερ σε συσκ 3 τεμαχίων 

των 20 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 12,00   

173 Σόδα μαγειρική σε συσκ των 500 γραμ. 15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3,30   

174 Μαγιά ξερή σε συσκ 3 τεμαχίων 8 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 52 62,40   

175 Βανίλια , συσκ 5 τμχ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 27,50   
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176 Ελιές καλαμών μεγάλες 03222400-7 ΚΙΛΟ 8 26,40   

177 
Νερό φυσικό μεταλλικό φιάλη των 500 

ml 15981100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000 170,00   

178 Τσάι βουνού σε συσκ 500gr 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 43,50   

179 
Τσάι μαύρο φακελάκι 1,8gr σε συσκ 100 

τμχ 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 14,80   

180 Τσάι πράσινο ευρωπαϊκό φακελάκι 1,5 

γραμ σε συσκ 20 τεμαχίων 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 60,00   

181 
Χαμομήλι φακελάκι 1 γραμ. σε συσκ των 

20 τεμαχίων 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 30,00   

182 Ξύδι από οίνο σε φιάλη 330-360 gr  15871110-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 75,00   

183 Αλάτι μαγειρικό ψιλό1 kgr 15872400-5 ΚΙΛΟ 40 20,00   

184 Πιπέρι κόκκινο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,50   

185 Πιπέρι μαύρο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 31,00   

186 Ρίγανη σε συσκ του 1 kgr 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6,20   

187 Κανέλλα σκόνη συσκ των 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3,50   

188 Κανέλλα ξύλο συσκ των 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3,50   

189 Γαρύφαλλο ξύλο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,90   

190 Κίμινο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,50   

191 Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 4,40   

192 Ζωμός κότας του 1 kgr 15891600-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 11,00   

193 Φρυγανιά τριμμένη συσκ 250 γραμ. 15821110-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 85 93,50   

194 Μαργαρίνη σκαφάκι συσκ 500 γραμ 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 136,00   

195 
Κρέμα γάλακτος μαγειρικής συσκ. 500 

γραμ 15512000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 103,50   

196 Ζάχαρη 1 kg 15831000-2 ΚΙΛΟ 100 83,00   

197 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 12,00   

198 Καφές στιγμιαίος συσκ 750 γραμ 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 100,00   

199 Καφές φίλτρου συσκ 500 γραμ 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 34,00   

200 Κακάο συσκ του 1 kgr 15841000-5 ΚΙΛΟ 5 30,00   

201 Αυγά (L) 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.500 475,00   

202 Μέλι συσκ 850 gr 03142100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 220,00   

203 
Μαρμελάδα με 75-85% φρούτο 

διάφορα φρούτα σε συσκ 300-370 γραμ 15332290-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 360,00   

204 
Πραλίνα φουντουκιού σε συσκ/σία 1000 

γρ 15842200-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 49,20   

205 Νυφάδες καλαμποκιού (corn flakes) σε 

συσκευασία 500 γραμ.  15613311-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 525,00   

206 Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 100,00   

207 Τοματάκι συσκ των 400 γραμ. 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 15,00   

208 Σάλτσα πίτσας σε συσκ. 400 γραμ 15331428-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 24,00   

209 Ζελέ Φρούτων συσκ 2 kgr 15332240-8 ΚΙΛΟ 3 9,90   

210 Κομπόστα ροδάκινο μισόκαρπο 820 gr 15332400-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 77,50   

211 Μπακλαβαδάκι ατομικά συσκευασμένο 15812200-5 ΚΙΛΟ 5 38,00   

212 
Λουκούμι τριαντάφυλλο τετράγωνο 

μεγάλο 15812200-5 ΚΙΛΟ 8 30,40   

213 
Σοκολάτα μίνι σε σακούλα 270 γραμ με 

σοκολάτα γάλακτος (τύπου derby) 15842200-4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 17,00   

214 
Σοκολατάκι μίνι υγείας σε σακούλα 360 

γραμ.  15842200-4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 34,20   
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215 
Τόνος σε νερό κονσέρβα συσκ. 2Χ160 

γραμ. 15241400-3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 86,00   

216 Φύλλο κρούστας συσκ. 450 gr 15612500-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 12,60   

217 Φύλλο πίτας χωριάτικο συσκ. 1 κιλού 15612500-6 ΚΙΛΟ 35 108,50   

218 
Πίτα μεγάλη (ζυμάρι) κατεψυγμένη για 

σουβλάκι συσκ 10 τμχ 15812120-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 42,50   

219 Χαλβάς χρεωση κιλού 15613300-1 ΚΙΛΟ 2,5 12,50   

220 Ταραμοσαλάτα  15212000-7 ΚΙΛΟ 1 2,60   

221 Κριμ Κράκερς σίτου 140 gr 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 20,00   

222 Μπισκότα μαλακά συσκ 250 γραμ. 

(τύπου μιράντα) 15821200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 17,00   

223 Κέτσαπ σε τεμάχιο 500 γραμ. 15871230-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 37,40   

224 Μαγιονέζα σε τεμάχιο 500 γραμ. 15871273-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 22,00   

225 
Μουστάρδα απαλή σε τεμάχιο 500 

γραμ. 15871250-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 21,00   

226 Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 15530000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 82,00   

227 Γαλοπούλα για τοστ 15131400-9 ΚΙΛΟ 90 495,00   

228 Λουκάνικα χωριάτικα 15131400-9 ΚΙΛΟ 20 86,00   

229 Τυρί ένταμ  15542200-1 ΚΙΛΟ 90 432,00   

  Γάλα     1200 1.380,00   

230 Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο 

πλήρες εβδομάδας 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 1200 1.380,00   

  Γιαούρτι     1200 660,00   

231 
Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2% 

λιπαρά 200 gr 15551300-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1200 660,00   

  Τυροκομικά Προϊόντα      190 1.268,00   

232 Τυρί φέτα 15542300-2 ΚΙΛΟ 120 708,00   

233 Γραβιέρα αγελάδας 15544000-3  ΚΙΛΟ 35 245,00   

234 Κεφαλογραβιέρα  15544000-3  ΚΙΛΟ 35 315,00   

  Έλαια      90 1.670,00   

235 
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε συσκ. 

5 λίτρων οξύτητα 0,1-0,8βαθ.  15411110-6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 1.150,00   

236 Αραβοσιτέλαιο σε συσκ. 5 λίτρων 15621000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 520,00   

  Κρέας νωπό     502 3.546,50   

237 Μοσχάρι ποντίκι 15111200-1 ΚΙΛΟ 100 750,00   

238 Μοσχαρίσιος κιμάς 15111200-1 ΚΙΛΟ 250 1.875,00   

239 Αρνί 15115100-8 ΚΙΛΟ 35 262,50   

240 Συκωταριά αρνιού 15115100-8 ΚΙΛΟ 2 15,00   

241 Χοιρινή μπριζόλα  15113000-3 ΚΙΛΟ 115 644,00   

  Λαχανικά κατεψυγμένα     145 352,50   

242 Αρακάς κατ/νος 15331100-8 ΚΙΛΟ 80 184,00   

243 Φασολάκι πλατύ κατ/νο 15331100-8 ΚΙΛΟ 50 125,00   

244 Λαχανικά ανάμικτα κατ/να  15331100-8 ΚΙΛΟ 15 43,50   

  Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά     3200 2.721,40   

245 Αγγούρι  03221270-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 60,00   

246 Άνιθος τμχ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 15,00   

247 Αχλάδια  03222322-6 ΚΙΛΟ 70 123,90   

248 Βερύκοκα  03222331-2 ΚΙΛΟ 20 40,00   

249 Καρότα  03221112-4 ΚΙΛΟ 60 48,00   
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250 Καρπούζι  03222000-3 ΚΙΛΟ 30 10,50   

251 Κεράσια 03222333-6 ΚΙΛΟ 15 45,00   

252 Κολοκυθάκια  03221250-3 ΚΙΛΟ 20 26,00   

253 Κρεμμύδια ξερά  03221113-1 ΚΙΛΟ 220 132,00   

254 Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 19,50   

255 Λάχανο άσπρο  03221200-8 ΚΙΛΟ 100 60,00   

256 Λεμόνια  03222210-8 ΚΙΛΟ 50 75,00   

257 Μαϊντανός  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 50,00   

258 Μανταρίνια  03222240-7 ΚΙΛΟ 80 80,00   

259 Μαρούλια  03221310-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 90,00   

260 Μελιτζάνες  03221200-8 ΚΙΛΟ 20 24,00   

261 Μήλα  03222321-9 ΚΙΛΟ 180 234,00   

262 Μπανάνες  03222000-3 ΚΙΛΟ 200 270,00   

263 Μπρόκολο κιλο 03221430-9 ΚΙΛΟ 10 15,00   

264 Νεκταρίνια  03222000-3 ΚΙΛΟ 20 26,00   

265 Ντομάτες    03221240-0 ΚΙΛΟ 180 216,00   

266 Πράσσα  03221200-8 ΚΙΛΟ 10 12,00   

267 Παντζάρια κιλό 03221200-8 ΚΙΛΟ 25 27,50   

268 Πατάτες  03212100-1 ΚΙΛΟ 1000 600,00   

269 Πιπεριές καβάτες για γεμιστά 03221230-7 ΚΙΛΟ 15 22,50   

270 Πιπεριές ψιλές για σαλάτα  03221230-7 ΚΙΛΟ 10 13,00   

271 Πορτοκάλια  03222220-1 ΚΙΛΟ 200 130,00   

272 Ροδάκινα  03222332-9 ΚΙΛΟ 20 26,00   

273 Σέλινο  03221200-8 ΚΙΛΟ 5 8,00   

274 Σκόρδα  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 17,50   

275 Σταφύλι – σταφίδα  03222340-8 ΚΙΛΟ 40 60,00   

276 Σπανάκι  03221340-1 ΚΙΛΟ 50 75,00   

277 Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα) 03221200-8 ΚΙΛΟ 40 70,00   

  Πουλερικά –παρασκευάσματα 
πουλερικών     300 1.160,00   

278 Κοτόπουλα φρέσκο ολόκληρο 15112130-6 ΚΙΛΟ 100 260,00   

279 Κοτόπουλο φρέσκο μπούτι 15112130-6 ΚΙΛΟ 100 400,00   

280 Κοτόπουλο φρέσκο στήθος 15112130-6 ΚΙΛΟ 100 500,00   

  Ψάρια κατ/να     210 1.595,00   

281 Σουπιές  15221000-3 ΚΙΛΟ 25 190,00   

282 Βακαλάος φέτα 15221000-3 ΚΙΛΟ 150 1.050,00   

283 Χταπόδι 15221000-3 ΚΙΛΟ 25 275,00   

284 Καλαμαράκι ροδέλα  15221000-3 ΚΙΛΟ 10 80,00   

 

Σύνολο κατηγορίας 13% 24.159,95   

Συνολο με ΦΠΑ 13% 27.300,74   
  

Σύνολο κατηγορίας 24% 236,20   

Συνολο με ΦΠΑ 24% 292,89   
  

Τελικό σύνολο άνευ ΦΠΑ 24.396,15   

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 27.593,63   
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3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Α ρ ι θ μ ό ς  
γ ρ α μ μ ώ ν  # 2 8 5 #  έ ω ς  κ α ι  # 4 2 2 #  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΕ 
€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  Αναψυκτικά     790 491,00   

285 Τύπου Κόλα 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 88,00   

286 Πορτοκαλάδα 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 88,00   

287 Τύπου κόλα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 420 210,00   

288 Πορτοκαλάδα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 210 105,00   

  Xυμοί      1.650 825,00   

289 Χυμός ατομικός ανάμικτος 0,25 lit  15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.650 825,00   

  Άρτος, αρτοσκευά-σματα και λοιπά 
συναφή είδη.     6.082 11.631,05   

290 Άρτος μικτού τύπου  15811100-7 ΚΙΛΟ 4.500 9.540,00   

291 Λαγάνα 15811100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 22 63,80   

292 Ψωμάκι για σάντουιτς 15811200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 600 318,00   

293 Αρτοκλασία 15811100-7 ΚΙΛΟ 5 11,05   

294 Τυροπιτάκια-λουκανικοπιτάκια-

σπανακοπιτάκια 15812121-7 ΚΙΛΟ 48 432,00   

295 Σπανακόπιτα - Τυρόπιτα με φύλλο 

μπουγάτσας 15812121-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 102,20   

296 Κουραμπιέδες-μελονακάρονα 15812000-3 ΚΙΛΟ 15 120,00   

297 Κουλούρια πασχαλινά 15812000-3 ΚΙΛΟ 12 96,00   

298 Βασιλόπιτα 15812000-3 ΚΙΛΟ 10 100,00   

299 Τσουρέκι ατομικό 15812000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 800 848,00   

  Είδη παντοπωλείου     13206 17.854,70   

300 Φακές  σε συσκ των 500gr ή 1 Κgr 03212211-2 ΚΙΛΟ 130 221,00   

301 Φασόλια ξηρά  σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 100 220,00   

302 Φασόλια γίγαντες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 50 220,00   

303 Κριθαράκι μέτριο σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 160 192,00   

304 Μακαρόνια Νο2 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 100 115,00   

305 Μακαρόνια Νο6 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 210 241,50   

306 Μακαρονάκι κοφτό μέτριο σε συσκ 500gr ή 

1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 100 110,00   

307 Κανελόνια σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 60 285,00   

308 
Τορτελίνια με γέμιση τυριών σε συσκ 500gr 

ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 50 272,50   

309 Τραχανάς γλυκός σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 8 26,40   

310 Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 150 180,00   

311 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 300 180,00   

312 Φαρίνα  σε συσκ 500gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 130 97,50   

313 Κρέμα αραβοσίτου σε συσκ 2 kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 25 57,50   

314 Κόρν φλάουερ σε συσκ. 200 γραμ. 15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 52,50   

315 
Μπέικιν παουντερ σε συσκ 3 τεμαχίων των 

20 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 20,00   

316 Μπεσαμέλ σε συσκ 3 τεμαχίων 162 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 32,50   

317 Μαγιά ξερή σε συσκ 3 τεμαχίων 8 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 60,00   

318 Βανίλια , συσκ 5 τμχ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 55,00   

319 Ελιές καλαμών μεγάλες 03222400-7 ΚΙΛΟ 80 264,00   
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320 Νερό φυσικό μεταλλικό φιάλη των 500 ml 15981100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 900 153,00   

321 Τσάι βουνού σε συσκ 500gr 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 104,40   

322 Τσάι πράσινο ευρωπαϊκό φακελάκι 1,5 

γραμ σε συσκ 20 τεμαχίων 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 24,00   

323 Χαμομήλι φακελάκι 1 γραμ. σε συσκ των 20 

τεμαχίων 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 12,00   

324 Ξύδι από οίνο σε φιάλη 330-360 gr  15871110-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 160 80,00   

325 Άρτυμα λεμονιού σε φιάλες 330-360 gr 15321300-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 60,00   

326 Αλάτι μαγειρικό ψιλό1 kgr 15872400-5 ΚΙΛΟ 110 55,00   

327 Πιπέρι κόκκινο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 27,50   

328 Πιπέρι μαύρο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 108,50   

329 Ρίγανη σε συσκ του 1 kgr 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 49,60   

330 Κανέλλα σκόνη συσκ των 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 42,00   

331 Κίμινο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3,60   

332 Μπαχάρι τριμμένο σε συσκ 30 γραμ  15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 40,80   

333 Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 33,00   

334 Φρυγανιά τριμμένη συσκ 250 γραμ. 15821110-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 55,00   

335 Φυτίνη κλασική συσκ των 800 γραμ. 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 72,00   

336 Μαργαρίνη σκαφάκι συσκ 500 γραμ 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 595,00   

337 
Κρέμα γάλακτος μαγειρικής συσκ. 500 

γραμ 15512000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 241,50   

338 Ζάχαρη 1 kg 15831000-2 ΚΙΛΟ 430 356,90   

339 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 28,80   

340 Κακάο συσκ του 1 kgr 15841000-5 ΚΙΛΟ 40 240,00   

341 Αυγά (L) 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.500 855,00   

342 Μέλι συσκ 850 gr 03142100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 275,00   

343 
Μαρμελάδα με 75-85% φρούτο διάφορα 

φρούτα σε συσκ 300-370 γραμ 15332290-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 420 1.260,00   

344 Πραλίνα φουντουκιού σε συσκ/σία 1000 γρ 15842200-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 205,00   

345 Νυφάδες καλαμποκιού (corn flakes) σε 

συσκευασία 500 γραμ.  15613311-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1.750,00   

346 
Ψωμί τοστ σταρένιο σε συσκ. 700-740 

γραμ. 15811500-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 600 1.560,00   

347 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 

κουτί 410 γρ 15511600-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 85,00   

348 Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 200,00   

349 Τοματάκι συσκ των 400 γραμ. 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 187,50   

350 Σάλτσα πίτσας σε συσκ. 400 γραμ 15331428-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 120,00   

351 Κομπόστα ροδάκινο μισόκαρπο 820 gr 15332400-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 124,00   

352 Κρέμα βανίλια σε κεσεδάκι των 200 γραμ. 15812200-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 156,00   

353 
Λουκούμι τριαντάφυλλο τετράγωνο μεγάλο 15812200-5 ΚΙΛΟ 5 19,00   

354 Σοκολάτα μίνι σε σακούλα 270 γραμ με 

σοκολάτα γάλακτος (τύπου derby) 15842200-4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 408,00   

355 Φύλλο κρούστας συσκ. 450 gr 15612500-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 27,00   

356 Φύλλο πίτας χωριάτικο συσκ. 1 κιλού 15612500-6 ΚΙΛΟ 150 465,00   

357 Χαλβάς χρεωση κιλού 15613300-1 ΚΙΛΟ 10 50,00   

358 Ταραμοσαλάτα  15212000-7 ΚΙΛΟ 2 5,20   

359 Κριμ Κράκερς σίτου 140 gr 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 300,00   
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360 
Μπισκότα μαλακά συσκ 250 γραμ. (τύπου 

μιράντα) 15821200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 170,00   

361 Σνακ φουντούκι συσκ 105 γραμ. 15600000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 465,00   

362 Κέτσαπ σε τεμάχιο 500 γραμ. 15871230-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 93,50   

363 Μαγιονέζα σε τεμάχιο 500 γραμ. 15871273-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 66,00   

364 Γαλοτύρι  15541000-2 ΚΙΛΟ 10 53,50   

365 Ζαμπόν για τοστ 15131400-9 ΚΙΛΟ 200 700,00   

366 Γαλοπούλα για τοστ 15131400-9 ΚΙΛΟ 200 1.100,00   

367 Λουκάνικα χωριάτικα 15131400-9 ΚΙΛΟ 100 430,00   

368 Τυρί γκούντα  15542200-1 ΚΙΛΟ 150 720,00   

369 Τυρί ένταμ  15542200-1 ΚΙΛΟ 150 720,00   

  Γάλα     1800 2.070,00   

370 
Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο 

πλήρες εβδομάδας 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 1800 2.070,00   

  Γιαούρτι     1400 770,00   

371 
Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2% λιπαρά 

200 gr 15551300-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1400 770,00   

  Τυροκομικά Προϊόντα      500 3.125,00   

372 Τυρί φέτα 15542300-2 ΚΙΛΟ 250 1.475,00   

373 Τυρί τρίμμα φέτα 15542300-2 ΚΙΛΟ 100 500,00   

374 Γραβιέρα αγελάδας 15544000-3  ΚΙΛΟ 100 700,00   

375 Κεφαλογραβιέρα  15544000-3  ΚΙΛΟ 50 450,00   

  Έλαια      100 1.900,00   

376 Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε συσκ. 5 

λίτρων οξύτητα 0,1-0,8βαθ.  15411110-6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 1.380,00   

377 Αραβοσιτέλαιο σε συσκ. 5 λίτρων 15621000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 520,00   

  Κρέας νωπό     940 6.404,00   

378 Μοσχάρι ποντίκι 15111200-1 ΚΙΛΟ 250 1.875,00   

379 Μοσχαρίσιος κιμάς 15111200-1 ΚΙΛΟ 300 2.250,00   

380 Αρνί 15115100-8 ΚΙΛΟ 50 375,00   

381 Χοιρινή μπριζόλα  15113000-3 ΚΙΛΟ 340 1.904,00   

  Λαχανικά κατεψυγμένα     250 599,00   

382 Αρακάς κατ/νος 15331100-8 ΚΙΛΟ 130 299,00   

383 Φασολάκι πλατύ κατ/νο 15331100-8 ΚΙΛΟ 120 300,00   

  Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά 03220000-9   7495 6.255,00   

384 Αγγούρι  03221270-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 220 88,00   

385 Ακτινίδια  03222118-3 ΚΙΛΟ 100 170,00   

386 Άνιθος τμχ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 60,00   

387 Αχλάδια  03222322-6 ΚΙΛΟ 100 177,00   

388 Βερύκοκα  03222331-2 ΚΙΛΟ 50 100,00   

389 Καρότα  03221112-4 ΚΙΛΟ 100 80,00   

390 Καρπούζι  03222000-3 ΚΙΛΟ 120 42,00   

391 Κεράσια 03222333-6 ΚΙΛΟ 50 150,00   

392 Κολοκυθάκια  03221250-3 ΚΙΛΟ 80 104,00   

393 Κουνουπίδι  03221420-6 ΚΙΛΟ 80 120,00   

394 Κρεμμύδια ξερά  03221113-1 ΚΙΛΟ 300 180,00   

395 Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 65,00   

396 Λάχανο άσπρο  03221200-8 ΚΙΛΟ 300 180,00   

397 Λεμόνια  03222210-8 ΚΙΛΟ 15 22,50   
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398 Μαϊντανός  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 75,00   

399 Μανταρίνια  03222240-7 ΚΙΛΟ 100 100,00   

400 Μαρούλια  03221310-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 210,00   

401 Μελιτζάνες  03221200-8 ΚΙΛΟ 50 60,00   

402 Μήλα  03222321-9 ΚΙΛΟ 350 455,00   

403 Μπανάνες  03222000-3 ΚΙΛΟ 400 540,00   

404 Ντομάτες    03221240-0 ΚΙΛΟ 450 540,00   

405 Πράσσα  03221200-8 ΚΙΛΟ 40 48,00   

406 Πατάτες  03212100-1 ΚΙΛΟ 3000 1.800,00   

407 Πεπόνι  15332180-9 ΚΙΛΟ 50 40,00   

408 Πιπεριές καβάτες για γεμιστά 03221230-7 ΚΙΛΟ 80 120,00   

409 Πορτοκάλια  03222220-1 ΚΙΛΟ 300 195,00   

410 Ροδάκινα  03222332-9 ΚΙΛΟ 40 52,00   

411 Σέλινο  03221200-8 ΚΙΛΟ 40 64,00   

412 Σκόρδα  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 52,50   

413 Σταφύλι – σταφίδα  03222340-8 ΚΙΛΟ 60 90,00   

414 Σπανάκι  03221340-1 ΚΙΛΟ 100 150,00   

415 Φράουλες 03222313-0 ΚΙΛΟ 50 125,00   

  
Πουλερικά –παρασκευάσματα 
πουλερικών     750 2.990,00   

416 Κοτόπουλα φρέσκο ολόκληρο 15112130-6 ΚΙΛΟ 150 390,00   

417 Κοτόπουλο φρέσκο μπούτι 15112130-6 ΚΙΛΟ 400 1.600,00   

418 Κοτόπουλο φρέσκο στήθος 15112130-6 ΚΙΛΟ 200 1.000,00   

  Ψάρια κατ/να     600  4.790,00   

419 Πέρκα  15221000-3 ΚΙΛΟ 120 1.080,00   

420 Βακαλάος φέτα 15221000-3 ΚΙΛΟ 280 1.960,00   

421 Χταπόδι 15221000-3 ΚΙΛΟ 50 550,00   

422 Καλαμαράκι ροδέλα  15221000-3 ΚΙΛΟ 150 1.200,00   

 

Σύνολο κατηγορίας 13% 59.153,75   

Συνολο με ΦΠΑ 13% 66.843,74   
  

Σύνολο κατηγορίας 24% 551,00   

Συνολο με ΦΠΑ 24% 683,24   
  

Τελικό σύνολο άνευ ΦΠΑ 59.704,75   

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 67.526,98   

 

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Α ρ ι θ μ ό ς  
γ ρ α μ μ ώ ν  # 4 2 3 #  έ ω ς  κ α ι  # 5 5 6 # .  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΕ 
€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  Αναψυκτικά     450 225,00   

423 Τύπου κόλα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 75,00   

424 Πορτοκαλάδα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 75,00   

425 Λεμονάδα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 75,00   

  Xυμοί      700 630,00   
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426 Χυμός πορτοκάλι 1 lit χωρίς ζάχαρη 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 700 630,00   

  Kρασί     10 35,00   

427 Οίνος  κόκκινος ημίγλυκος συσκ. 1,5 

λίτρων  15931200-5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 35,00   

  Άρτος, αρτοσκευά-σματα και λοιπά 
συναφή είδη.     4.700 10.575,70   

428 Άρτος μικτού τύπου  15811100-7 ΚΙΛΟ 2.600 5.512,00   

429 Άρτος σικάλεως 15811100-7 ΚΙΛΟ 1.825 3.869,00   

430 Λαγάνα 15811100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 58,00   

431 Πρόσφορα 15811100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,30   

432 Αρτοκλασία 15811100-7 ΚΙΛΟ 60 132,60   

433 Τυροπιτάκια-λουκανικοπιτάκια-

σπανακοπιτάκια 15812121-7 ΚΙΛΟ 30 270,00   

434 Κουραμπιέδες-μελονακάρονα 15812000-3 ΚΙΛΟ 30 240,00   

435 Κουλούρια πασχαλινά 15812000-3 ΚΙΛΟ 15 120,00   

436 Κουλούρια - βουτήματα 15812000-3 ΚΙΛΟ 10 80,00   

437 Βασιλόπιτα 15812000-3 ΚΙΛΟ 20 200,00   

438 Τσουρέκι ατομικό 15812000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 84,80   

  Είδη παντοπωλείου     12786 13.621,25   

439 Φακές  σε συσκ των 500gr ή 1 Κgr 03212211-2 ΚΙΛΟ 180 306,00   

440 Φασόλια ξηρά  σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 60 132,00   

441 
Φασόλια γίγαντες σε συσκ 500gr ή 1 

Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 50 220,00   

442 Ρεβύθια αποφλειωμένα σε συσκ 500gr 

ή 1 Κgr 03212212-9 ΚΙΛΟ 30 81,00   

443 
Κριθαράκι μέτριο σε συσκ 500gr ή 1 

Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 200 240,00   

444 Μακαρόνια Νο2 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 80 92,00   

445 Μακαρόνια Νο6 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 150 172,50   

446 
Μακαρονάκι κοφτό μέτριο σε συσκ 

500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 180 198,00   

447 Χυλοπίτες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 48 192,00   

448 Τραχανάς ξινός σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 100 330,00   

449 Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 120 144,00   

450 Ρύζι καρολίνα σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 120 144,00   

451 Ρύζι barboiled (κίτρινο) σε συσκ 500gr 

ή 1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 150 172,50   

452 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 200 120,00   

453 Φαρίνα  σε συσκ 500gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 90,00   

454 Σιμιγδάλι ψιλό σε συσκ 400gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 40,80   

455 Κρέμα αραβοσίτου σε συσκ 2 kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 20 46,00   

456 Κόρν φλάουερ σε συσκ. 200 γραμ. 15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 22,50   

457 Μπέικιν παουντερ σε συσκ 3 τεμαχίων 

των 20 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 4,00   

458 Σόδα μαγειρική σε συσκ των 500 γραμ. 15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,20   

459 Βανίλια , συσκ 5 τμχ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 45 24,75   

460 Ελιές καλαμών μεγάλες 03222400-7 ΚΙΛΟ 100 330,00   

461 
Νερό φυσικό μεταλλικό φιάλη των 500 

ml 15981100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 340,00   
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462 
Νερό φυσικό μεταλλικό φιάλη των 

18,9 lit 15981100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2.040,00   

463 Τσάι βουνού σε συσκ 500gr 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 217,50   

464 Χαμομήλι φακελάκι 1 γραμ. σε συσκ 

των 20 τεμαχίων 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 7,50   

465 Ξύδι από οίνο σε φιάλη 330-360 gr  15871110-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 100,00   

466 Αλάτι μαγειρικό ψιλό1 kgr 15872400-5 ΚΙΛΟ 80 40,00   

467 Πιπέρι κόκκινο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 44,00   

468 Πιπέρι μαύρο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 62,00   

469 Ρίγανη σε συσκ του 1 kgr 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12,40   

470 Κανέλλα σκόνη συσκ των 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7,00   

471 Γαρύφαλλο ξύλο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 19,00   

472 Κίμινο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,00   

473 Μπαχάρι τριμμένο σε συσκ 30 γραμ  15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 13,60   

474 Ζωμός κότας του 1 kgr 15891600-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 24 264,00   

475 Φρυγανιά τριμμένη συσκ 250 γραμ. 15821110-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 55,00   

476 
Φρυγανιά σίτου συσκ. 4x125γρ (χωρίς 

προσθήκη ζάχαρης) 15821110-3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 177,00   

477 Μαργαρίνη σκαφάκι συσκ 500 γραμ 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 85,00   

478 Ζάχαρη 1 kg 15831000-2 ΚΙΛΟ 400 332,00   

479 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 750 1.800,00   

480 Καφές στιγμιαίος συσκ 750 γραμ 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 100,00   

481 Καφές φίλτρου συσκ 500 γραμ 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 81,60   

482 Αυγά (L) 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5.200 988,00   

483 Μέλι συσκ 850 gr 03142100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 550,00   

484 Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 

κουτί 410 γρ 15511600-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 170,00   

485 Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 200,00   

486 Ζελέ Φρούτων συσκ 2 kgr 15332240-8 ΚΙΛΟ 30 99,00   

487 Κομπόστα ροδάκινο μισόκαρπο 820 gr 15332400-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 465,00   

488 
Λουκούμι τριαντάφυλλο τετράγωνο 

μεγάλο 15812200-5 ΚΙΛΟ 50 190,00   

489 Φύλλο πίτας χωριάτικο συσκ. 1 κιλού 15612500-6 ΚΙΛΟ 64 198,40   

490 Χαλβάς χρεωση κιλού 15613300-1 ΚΙΛΟ 20 100,00   

491 Φαρίν Λακτέ σε συσκ. 300 γραμ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 350 990,50   

492 Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 15530000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 492,00   

493 Γαλοτύρι  15541000-2 ΚΙΛΟ 50 267,50   

  Γάλα     4160 4.784,00   

494 
Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο 

πλήρες εβδομάδας 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 4160 4.784,00   

  Γιαούρτι     4800 2.640,00   

495 Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2% 

λιπαρά 200 gr 15551300-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 4800 2.640,00   

  Τυροκομικά Προϊόντα      800 4.720,00   

496 Τυρί φέτα 15542300-2 ΚΙΛΟ 600 3.540,00   

497 Ανθότυρο 15542100-0 ΚΙΛΟ 100 480,00   

498 Γραβιέρα αγελάδας 15544000-3  ΚΙΛΟ 100 700,00   

  Έλαια      180 3.840,00   
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499 
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε 

συσκ. 5 λίτρων οξύτητα 0,1-0,8βαθ.  15411110-6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 3.450,00   

500 Αραβοσιτέλαιο σε συσκ. 5 λίτρων 15621000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 390,00   

  Κρέας νωπό     956 6.725,00   

501 Μοσχάρι ποντίκι 15111200-1 ΚΙΛΟ 280 2.100,00   

502 Μοσχαρίσιος κιμάς 15111200-1 ΚΙΛΟ 280 2.100,00   

503 Αρνί 15115100-8 ΚΙΛΟ 80 600,00   

504 Συκωταριά αρνιού 15115100-8 ΚΙΛΟ 6 45,00   

505 Χοιρινό μπούτι α.ο. 15113000-3 ΚΙΛΟ 30 168,00   

506 Χοιρινή μπριζόλα  15113000-3 ΚΙΛΟ 60 336,00   

507 Χοιρινός κιμάς 15113000-3 ΚΙΛΟ 160 896,00   

508 Κατσίκι 15117000-1 ΚΙΛΟ 60 480,00   

  Λαχανικά κατεψυγμένα     580 1.742,00   

509 Αρακάς κατ/νος 15331100-8 ΚΙΛΟ 200 460,00   

510 Φασολάκι πλατύ κατ/νο 15331100-8 ΚΙΛΟ 120 300,00   

511 Μπάμιες κατ/νες σε συσκ. 1 κιλού 15331100-8 ΚΙΛΟ 120 600,00   

512 Σπανάκι κατ/νο 15331100-8 ΚΙΛΟ 120 324,00   

513 Λαχανικά ανάμικτα κατ/να  15331100-8 ΚΙΛΟ 20 58,00   

  Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά 03220000-9   8005 7.202,40   

514 Αγγούρι  03221270-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 80,00   

515 Ακτινίδια  03222118-3 ΚΙΛΟ 20 34,00   

516 Άνιθος τμχ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 125,00   

517 Αχλάδια  03222322-6 ΚΙΛΟ 120 212,40   

518 Βερύκοκα  03222331-2 ΚΙΛΟ 20 40,00   

519 Δυόσμος τμχ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00   

520 Καρότα  03221112-4 ΚΙΛΟ 260 208,00   

521 Καρπούζι  03222000-3 ΚΙΛΟ 200 70,00   

522 Κεράσια 03222333-6 ΚΙΛΟ 20 60,00   

523 Κολοκυθάκια  03221250-3 ΚΙΛΟ 180 234,00   

524 Κουνουπίδι  03221420-6 ΚΙΛΟ 180 270,00   

525 Κρεμμύδια ξερά  03221113-1 ΚΙΛΟ 600 360,00   

526 Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 97,50   

527 Λάχανο άσπρο  03221200-8 ΚΙΛΟ 200 120,00   

528 Λεμόνια  03222210-8 ΚΙΛΟ 280 420,00   

529 Μαϊντανός  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 125,00   

530 Μανταρίνια  03222240-7 ΚΙΛΟ 50 50,00   

531 Μαρούλια  03221310-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 120,00   

532 Μελιτζάνες  03221200-8 ΚΙΛΟ 80 96,00   

533 Μήλα  03222321-9 ΚΙΛΟ 160 208,00   

534 Μπανάνες  03222000-3 ΚΙΛΟ 320 432,00   

535 Μπρόκολο κιλο 03221430-9 ΚΙΛΟ 150 225,00   

536 Νεκταρίνια  03222000-3 ΚΙΛΟ 20 26,00   

537 Ντομάτες    03221240-0 ΚΙΛΟ 700 840,00   

538 Πράσσα  03221200-8 ΚΙΛΟ 150 180,00   

539 Παντζάρια κιλό 03221200-8 ΚΙΛΟ 150 165,00   

540 Πατάτες  03212100-1 ΚΙΛΟ 2300 1.380,00   

541 Πεπόνι  15332180-9 ΚΙΛΟ 100 80,00   

542 Πιπεριές καβάτες για γεμιστά 03221230-7 ΚΙΛΟ 30 45,00   
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543 Πιπεριές ψιλές για σαλάτα  03221230-7 ΚΙΛΟ 15 19,50   

544 Πορτοκάλια  03222220-1 ΚΙΛΟ 80 52,00   

545 Ροδάκινα  03222332-9 ΚΙΛΟ 60 78,00   

546 Σέλινο  03221200-8 ΚΙΛΟ 50 80,00   

547 Σκόρδα  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 35,00   

548 Σταφύλι – σταφίδα  03222340-8 ΚΙΛΟ 30 45,00   

549 Φράουλες 03222313-0 ΚΙΛΟ 20 50,00   

550 Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα) 03221200-8 ΚΙΛΟ 300 525,00   

  Πουλερικά –παρασκευάσματα 
πουλερικών     870 2.990,00   

551 Κοτόπουλα φρέσκο ολόκληρο 15112130-6 ΚΙΛΟ 350 910,00   

552 Κοτόπουλο φρέσκο μπούτι 15112130-6 ΚΙΛΟ 520 2.080,00   

  Ψάρια κατ/να     620 5.090,00   

553 Σουπιές  15221000-3 ΚΙΛΟ 50 380,00   

554 Πέρκα  15221000-3 ΚΙΛΟ 260 2.340,00   

555 Βακαλάος φιλέτο 15221000-3 ΚΙΛΟ 260 1.820,00   

556 Χταπόδι 15221000-3 ΚΙΛΟ 50 550,00   

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: ΦΙΛΙΑΤΕΣ, Α ρ ι θ μ ό ς  γ ρ α μ μ ώ ν  
# 5 5 7 #  έ ω ς  κ α ι  # 7 3 8 # .  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΕ 
€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  Αναψυκτικά     300 186,00   

557 Τύπου Κόλα 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 22,00   

558 Πορτοκαλάδα 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 22,00   

559 Τύπου Σπράιτ 1,5 lit 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 22,00   

560 Τύπου κόλα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 40,00   

561 Πορτοκαλάδα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 40,00   

562 Λεμονάδα 330 ml 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 40,00   

  Xυμοί      800 530,00   

563 Χυμός ατομικός φυσικός πορτοκάλι 0,25 

lit χωρίς ζάχαρη 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 70,00   

564 Χυμός ατομικός ανάμικτος 0,25 lit  15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 100,00   

565 Χυμός πορτοκάλι 1 lit χωρίς ζάχαρη 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 360,00   

  Kρασί     20 70,00   

566 
Οίνος  κόκκινος ημίγλυκος συσκ. 1,5 

λίτρων  15931200-5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 70,00   

  
Άρτος, αρτοσκευά-σματα και λοιπά 
συναφή είδη.     4.920 11.084,45   

Σύνολο κατηγορίας 13% 64.558,15   

Συνολο με ΦΠΑ 13% 72.950,71   
  

Σύνολο κατηγορίας 24% 262,20   

Συνολο με ΦΠΑ 24% 325,13   
  

Τελικό σύνολο άνευ ΦΠΑ 64.820,35   

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 73.275,84   
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567 Άρτος μικτού τύπου  15811100-7 ΚΙΛΟ 4.350 9.222,00   

568 Λαγάνα 15811100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 58,00   

569 Ψωμάκι για σάντουιτς 15811200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 79,50   

570 Πρόσφορα 15811100-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,65   

571 Αρτοκλασία 15811100-7 ΚΙΛΟ 30 66,30   

572 
Τυροπιτάκια-λουκανικοπιτάκια-

σπανακοπιτάκια 15812121-7 ΚΙΛΟ 50 450,00   

573 
Σπανακόπιτα - Τυρόπιτα με φύλλο 

μπουγάτσας 15812121-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 116,80   

574 Κουραμπιέδες-μελονακάρονα 15812000-3 ΚΙΛΟ 30 240,00   

575 Κουλούρια πασχαλινά 15812000-3 ΚΙΛΟ 20 160,00   

576 Κουλούρια - βουτήματα 15812000-3 ΚΙΛΟ 45 360,00   

577 Βασιλόπιτα 15812000-3 ΚΙΛΟ 20 200,00   

578 Τσουρέκι ατομικό 15812000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 127,20   

  Είδη παντοπωλείου     14233 16.751,35   

579 Φακές  σε συσκ των 500gr ή 1 Κgr 03212211-2 ΚΙΛΟ 140 238,00   

580 Φασόλια ξηρά  σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 130 286,00   

581 Φασόλια γίγαντες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03212220-8 ΚΙΛΟ 100 440,00   

582 Ρεβύθια αποφλειωμένα σε συσκ 500gr ή 

1 Κgr 03212212-9 ΚΙΛΟ 40 108,00   

583 Κριθαράκι μέτριο σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 200 240,00   

584 Μακαρόνια Νο2 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 120 138,00   

585 Μακαρόνια Νο6 σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 190 218,50   

586 
Μακαρονάκι κοφτό μέτριο σε συσκ 500gr 

ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 200 220,00   

587 Κανελόνια σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 80 380,00   

588 
Τορτελίνια με γέμιση τυριών σε συσκ 

500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 60 327,00   

589 Πένες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 80 96,00   

590 Χυλοπίτες σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 80 320,00   

591 Αστράκι σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 60 138,00   

592 Φιδές σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 40 80,00   

593 Τραχανάς ξινός σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 15851100-9 ΚΙΛΟ 170 561,00   

594 Ρύζι νυχάκι σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 350 420,00   

595 Ρύζι καρολίνα σε συσκ 500gr ή 1 Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 130 156,00   

596 Ρύζι barboiled (κίτρινο) σε συσκ 500gr ή 1 

Κgr 03211300-6 ΚΙΛΟ 200 230,00   

597 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 100 60,00   

598 Φαρίνα  σε συσκ 500gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 52,50   

599 Σιμιγδάλι ψιλό σε συσκ 400gr  15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 20,40   

600 Κρέμα αραβοσίτου σε συσκ 2 kgr  15612000-1 ΚΙΛΟ 40 92,00   

601 Κόρν φλάουερ σε συσκ. 200 γραμ. 15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 11,25   

602 Μπέικιν παουντερ σε συσκ 3 τεμαχίων 

των 20 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 6,00   

603 Σόδα μαγειρική σε συσκ των 500 γραμ. 15612000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,50   

604 Μαγιά ξερή σε συσκ 3 τεμαχίων 8 γραμ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 24,00   

605 Βανίλια , συσκ 5 τμχ 15612000-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 11,00   

606 Ελιές καλαμών μεγάλες 03222400-7 ΚΙΛΟ 100 330,00   
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607 
Νερό φυσικό μεταλλικό φιάλη των 500 ml 15981100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.500 425,00   

608 
Νερό φυσικό μεταλλικό φιάλη των 18,9 lit 15981100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 280 1.904,00   

609 Τσάι βουνού σε συσκ 500gr 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 217,50   

610 Τσάι μαύρο φακελάκι 1,8gr σε συσκ 100 

τμχ 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 111,00   

611 Τσάι πράσινο ευρωπαϊκό φακελάκι 1,5 

γραμ σε συσκ 20 τεμαχίων 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 60,00   

612 
Χαμομήλι φακελάκι 1 γραμ. σε συσκ των 

20 τεμαχίων 15865000-9 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 37,50   

613 Ξύδι από οίνο σε φιάλη 330-360 gr  15871110-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 280 140,00   

614 Άρτυμα λεμονιού σε φιάλες 330-360 gr 15321300-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 280 112,00   

615 Αλάτι μαγειρικό ψιλό1 kgr 15872400-5 ΚΙΛΟ 100 50,00   

616 Πιπέρι κόκκινο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 27,50   

617 Πιπέρι μαύρο συσκ του 1 kgr 15872100-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 77,50   

618 Ρίγανη σε συσκ του 1 kgr 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 31,00   

619 Κανέλλα σκόνη συσκ των 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 17,50   

620 Κανέλλα ξύλο συσκ των 500 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 14,00   

621 Γαρύφαλλο ξύλο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 7,60   

622 Κίμινο συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,50   

623 Κάρυ σε συσκ 30 γραμ. 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6,00   

624 Μπαχάρι σε συσκ 30 γραμ  15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 7,50   

625 Μπαχάρι τριμμένο σε συσκ 30 γραμ  15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6,80   

626 Μοσχοκάρυδο σκόνη συσκ 30 γραμ 15872200-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 22,00   

627 Ζωμός κότας του 1 kgr 15891600-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 165,00   

628 Φρυγανιά τριμμένη συσκ 250 γραμ. 15821110-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 16,50   

629 Φυτίνη κλασική συσκ των 800 γραμ. 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 96,00   

630 Μαργαρίνη χαρτί συσκ 250 γραμ 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 24,00   

631 Μαργαρίνη σκαφάκι συσκ 500 γραμ 15412200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 34,00   

632 
Κρέμα γάλακτος μαγειρικής συσκ. 500 

γραμ 15512000-0 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 103,50   

633 Ζάχαρη 1 kg 15831000-2 ΚΙΛΟ 450 373,50   

634 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 610 1.464,00   

635 Καφές στιγμιαίος συσκ 750 γραμ 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 300,00   

636 Καφές φίλτρου συσκ 500 γραμ 15861000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 102,00   

637 Κακάο συσκ του 1 kgr 15841000-5 ΚΙΛΟ 25 150,00   

638 Αυγά (L) 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.800 912,00   

639 Μέλι συσκ 850 gr 03142100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 220,00   

640 Μαρμελάδα με 75-85% φρούτο διάφορα 

φρούτα σε συσκ 300-370 γραμ 15332290-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 25 75,00   

641 Νυφάδες καλαμποκιού (corn flakes) σε 

συσκευασία 500 γραμ.  15613311-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 17,50   

642 Ψωμί τοστ σταρένιο σε συσκ. 700-740 

γραμ. 15811500-1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 260,00   

643 
Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 

κουτί 410 γρ 15511600-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 68,00   

644 Τοματοπολτός συσκ των 410 gr 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 200,00   

645 Τοματάκι συσκ των 400 γραμ. 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 112,50   

646 Σάλτσα πίτσας σε συσκ. 400 γραμ 15331428-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 60,00   
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647 Ζελέ Φρούτων συσκ 2 kgr 15332240-8 ΚΙΛΟ 20 66,00   

648 Κομπόστα ροδάκινο μισόκαρπο 820 gr 15332400-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 465,00   

649 Μπακλαβαδάκι ατομικά συσκευασμένο 15812200-5 ΚΙΛΟ 15 114,00   

650 Λουκούμι τριαντάφυλλο τετράγωνο 

μεγάλο 15812200-5 ΚΙΛΟ 20 76,00   

651 Σοκολάτα μίνι σε σακούλα 270 γραμ με 

σοκολάτα γάλακτος (τύπου derby) 15842200-4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 34,00   

652 
Τόνος σε νερό κονσέρβα συσκ. 2Χ160 

γραμ. 15241400-3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 107,50   

653 Φύλλο κρούστας συσκ. 450 gr 15612500-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 126,00   

654 Φύλλο πίτας χωριάτικο συσκ. 1 κιλού 15612500-6 ΚΙΛΟ 100 310,00   

655 
Πίτα μεγάλη (ζυμάρι) κατεψυγμένη για 

σουβλάκι συσκ 10 τμχ 15812120-0 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 34,00   

656 Χαλβάς χρεωση κιλού 15613300-1 ΚΙΛΟ 20 100,00   

657 Ταραμοσαλάτα  15212000-7 ΚΙΛΟ 10 26,00   

658 Μπισκότα μαλακά συσκ 250 γραμ. (τύπου 

μιράντα) 15821200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 51,00   

659 
Φρουτόκρεμα με 3 φρούτα σε συσκ. 300 

γραμ.  15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 77,40   

660 Φαρίν Λακτέ σε συσκ. 300 γραμ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 424,50   

661 Κέτσαπ σε τεμάχιο 500 γραμ. 15871230-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 37,40   

662 Μαγιονέζα σε τεμάχιο 500 γραμ. 15871273-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 44,00   

663 
Μουστάρδα απαλή σε τεμάχιο 500 γραμ. 15871250-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 42,00   

664 Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 15530000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 140 574,00   

665 Γαλοτύρι  15541000-2 ΚΙΛΟ 40 214,00   

666 Ζαμπόν για τοστ 15131400-9 ΚΙΛΟ 20 70,00   

667 Γαλοπούλα για τοστ 15131400-9 ΚΙΛΟ 20 110,00   

668 Λουκάνικα χωριάτικα 15131400-9 ΚΙΛΟ 50 215,00   

669 Τυρί γκούντα  15542200-1 ΚΙΛΟ 20 96,00   

670 Τυρί ένταμ  15542200-1 ΚΙΛΟ 20 96,00   

  Γάλα     5030 5.694,00   

671 
Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο 

πλήρες εβδομάδας 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 4360 5.014,00   

672 
Γάλα Μακράς Διάρκειας  πλήρες (30 

ημερών) συσκ. 1 λίτρου 15511500-8 ΛΙΤΡΟ 20 30,00   

673 Ξυνόγαλο 500 ml 15511000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 650 650,00   

  Γιαούρτι     5500 3.025,00   

674 Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδας 2% λιπαρά 

200 gr 15551300-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 5500 3.025,00   

  Τυροκομικά Προϊόντα      850 5.106,00   

675 Τυρί φέτα 15542300-2 ΚΙΛΟ 600 3.540,00   

676 Τυρί τρίμμα φέτα 15542300-2 ΚΙΛΟ 150 750,00   

677 Ανθότυρο 15542100-0 ΚΙΛΟ 20 96,00   

678 Κεφαλογραβιέρα  15544000-3  ΚΙΛΟ 80 720,00   

  Έλαια      184 3.992,00   

679 
Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο σε συσκ. 5 

λίτρων οξύτητα 0,1-0,8βαθ.  15411110-6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 3.680,00   

680 Αραβοσιτέλαιο σε συσκ. 5 λίτρων 15621000-7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 312,00   
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  Κρέας νωπό     935 6.581,50   

681 Μοσχάρι ποντίκι 15111200-1 ΚΙΛΟ 320 2.400,00   

682 Μοσχαρίσιος κιμάς 15111200-1 ΚΙΛΟ 260 1.950,00   

683 Αρνί 15115100-8 ΚΙΛΟ 50 375,00   

684 Συκωταριά αρνιού 15115100-8 ΚΙΛΟ 15 112,50   

685 Χοιρινό μπούτι α.ο. 15113000-3 ΚΙΛΟ 50 280,00   

686 Χοιρινή μπριζόλα  15113000-3 ΚΙΛΟ 70 392,00   

687 Χοιρινός κιμάς 15113000-3 ΚΙΛΟ 120 672,00   

688 Κατσίκι 15117000-1 ΚΙΛΟ 50 400,00   

  Λαχανικά κατεψυγμένα     480 1.414,00   

689 Αρακάς κατ/νος 15331100-8 ΚΙΛΟ 130 299,00   

690 Φασολάκι πλατύ κατ/νο 15331100-8 ΚΙΛΟ 130 325,00   

691 Μπάμιες κατ/νες 15331100-8 ΚΙΛΟ 80 400,00   

692 Σπανάκι κατ/νο 15331100-8 ΚΙΛΟ 80 216,00   

693 Λαχανικά ανάμικτα κατ/να  15331100-8 ΚΙΛΟ 60 174,00   

  Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά     7840 7.129,50   

694 Αγγούρι  03221270-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 210 84,00   

695 Ακτινίδια  03222118-3 ΚΙΛΟ 20 34,00   

696 Άνιθος τμχ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 180 90,00   

697 Αχλάδια  03222322-6 ΚΙΛΟ 100 177,00   

698 Βερύκοκα  03222331-2 ΚΙΛΟ 30 60,00   

699 Καρότα  03221112-4 ΚΙΛΟ 210 168,00   

700 Καρπούζι  03222000-3 ΚΙΛΟ 200 70,00   

701 Κεράσια 03222333-6 ΚΙΛΟ 30 90,00   

702 Κολοκυθάκια  03221250-3 ΚΙΛΟ 120 156,00   

703 Κουνουπίδι  03221420-6 ΚΙΛΟ 80 120,00   

704 Κρεμμύδια ξερά  03221113-1 ΚΙΛΟ 650 390,00   

705 Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 180 117,00   

706 Λάχανο άσπρο  03221200-8 ΚΙΛΟ 100 60,00   

707 Λεμόνια  03222210-8 ΚΙΛΟ 200 300,00   

708 Μαϊντανός  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 100,00   

709 Μανταρίνια  03222240-7 ΚΙΛΟ 100 100,00   

710 Μαρούλια  03221310-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 150,00   

711 Μελιτζάνες  03221200-8 ΚΙΛΟ 80 96,00   

712 Μήλα  03222321-9 ΚΙΛΟ 300 390,00   

713 Μπανάνες  03222000-3 ΚΙΛΟ 300 405,00   

714 Μπρόκολο κιλο 03221430-9 ΚΙΛΟ 120 180,00   

715 Νεκταρίνια  03222000-3 ΚΙΛΟ 40 52,00   

716 Ντομάτες    03221240-0 ΚΙΛΟ 730 876,00   

717 Πράσσα  03221200-8 ΚΙΛΟ 70 84,00   

718 Παντζάρια κιλό 03221200-8 ΚΙΛΟ 40 44,00   

719 Πατάτες  03212100-1 ΚΙΛΟ 2000 1.200,00   

720 Πεπόνι  15332180-9 ΚΙΛΟ 120 96,00   

721 Πιπεριές καβάτες για γεμιστά 03221230-7 ΚΙΛΟ 100 150,00   

722 Πιπεριές ψιλές για σαλάτα  03221230-7 ΚΙΛΟ 50 65,00   

723 Πορτοκάλια  03222220-1 ΚΙΛΟ 200 130,00   

724 Ροδάκινα  03222332-9 ΚΙΛΟ 60 78,00   

725 Σέλινο  03221200-8 ΚΙΛΟ 100 160,00   
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726 Σκόρδα  03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 70,00   

727 Σταφύλι – σταφίδα  03222340-8 ΚΙΛΟ 120 180,00   

728 Σπανάκι  03221340-1 ΚΙΛΟ 80 120,00   

729 Φράουλες 03222313-0 ΚΙΛΟ 20 50,00   

730 Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα) 03221200-8 ΚΙΛΟ 250 437,50   

  
Πουλερικά –παρασκευάσματα 
πουλερικών     770 2.632,00   

731 Κοτόπουλα φρέσκο ολόκληρο 15112130-6 ΚΙΛΟ 320 832,00   

732 Κοτόπουλο φρέσκο μπούτι 15112130-6 ΚΙΛΟ 450 1.800,00   

  Ψάρια κατ/να     550 4.284,00   

733 Σουπιές  15221000-3 ΚΙΛΟ 40 304,00   

734 Πέρκα  15221000-3 ΚΙΛΟ 130 1.170,00   

735 Βακαλάος φιλέτο 15221000-3 ΚΙΛΟ 260 1.820,00   

736 Βακαλάος φέτα 15221000-3 ΚΙΛΟ 60 420,00   

737 Χταπόδι 15221000-3 ΚΙΛΟ 30 330,00   

738 Καλαμαράκι ροδέλα  15221000-3 ΚΙΛΟ 30 240,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ 

Σύνολο κατηγορίας 13% 68.152,30   

Συνολο με ΦΠΑ 13% 77.012,10   
  

Σύνολο κατηγορίας 24% 327,50   

Συνολο με ΦΠΑ 24% 406,10   
  

Τελικό σύνολο άνευ ΦΠΑ 68.479,80   

Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 77.418,20   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2) –  Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών 

 

Για τα είδη «Αναψυκτικά» - τύπου Cola, πορτοκαλάδα, τύπου σπράιτ, λεμονάδα: να είναι ανθρακούχα 

αναψυκτικά, σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία του 1,5lt ή αλουμινίου συσκευασία των 330ml ανάλογα 

με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων, στις οποίες να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας 

και λήξης. Η Λεμονάδα να περιέχει φυσικά αρώματα λεμονιού χωρίς χρωστικές ουσίες και η Πορτοκαλάδα 

να περιέχει φυσικά αρώματα πορτοκαλιού χωρίς χρωστικές ουσίες. 

 

Για το είδος «Χυμοί» - πορτοκάλι και ανάμικτος: να είναι φυσικός χυμός πορτοκάλι, σε συσκευασία 

χάρτινη κατάλληλη για τρόφιμα των 0,25ml ή 1lt, ανάλογα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων, να είναι 

πρόσφατης παραγωγής, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης καθώς και λοιπά χαρακτηριστικά – προδιαγραφές του είδους. Η συσκευασία να µη 

φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Η  συσκευασία  πρέπει  να  πληροί  τους  όρους  υγιεινής,  όπως 

καθορίζονται  από  τον  κώδικα  τροφίμων  και  ποτών,  τις  σχετικές οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. και της Ε.Ε. Όλες 

οι διεργασίες σχετικά µε την  παραγωγή  και  συσκευασία  του  να  έχουν  γίνει  σύμφωνα  µε την οδηγία 

02/46 ΕΕ. Ο ανάμικτος να προέρχεται από ποικιλία φρούτων σε εγκεκριμένη χάρτινη συσκευασία των 

0,25ml ή 1lt, χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα η ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα αυτών των συστατικών. Να είναι εμφανής η 

ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Η  

συσκευασία  πρέπει  να  πληροί  τους  όρους  υγιεινής,  όπως καθορίζονται  από  τον  κώδικα  τροφίμων  

και  ποτών,  τις  σχετικές οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. και της Ε.Ε. Όλες οι διεργασίες σχετικά µε την  παραγωγή  

και  συσκευασία  του  να  έχουν  γίνει  σύμφωνα  µε την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

Τα λοιπά χαρακτηριστικά των παραπάνω ειδών να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του 

άρθρου 126 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 

Για το είδος «Κρασί»: να προέρχεται από κόκκινο σταφύλι, να είναι ημίγλυκος να περιέχει θειώδη και 11% 

αλκοόλ. Να διατεθεί σε κατάλληλη για ποτά συσκευασία των 1,5lt, στην οποία να αναγράφονται τα 

χαρακτηριστικά – προδιαγραφές του είδους.  

Το είδος αυτό να υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 144, του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

 

Για τα είδη «Άρτος, αρτοσκευάσματα και λοιπά συναφή είδη»- Άρτος, Λαγάνα, ψωμάκι για σάντουιτς, 
πρόσφορα, αρτοκλασία, τυρο-λουκανικο-σπανακοπιτάκια, σπανακόπιτες – τυρόπιτες, κουραμπιέδες, 
μελομακάρονα, κουλούρια πασχαλινά, κουλούρια-βουτήματα, βασιλόπιτα, τσουρέκι: ο άρτος να είναι 

σύμμεικτου τύπου, αρίστης ποιότητας, από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι 

και αλεύρων τύπου 70% από μαλακό σιτάρι, να είναι βάρους ενός (1) κιλού, να είναι  φρέσκος, 

παραδιδόμενος 3-4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό του. Στην περίπτωση του άρτου σικάλεως το αλεύρι να 

είναι από σίκαλη αρίστης ποιότητας, να είναι βάρους ενός (1) κιλού, να είναι φρέσκος, παραδιδόμενος 3-4 

ώρες μετά τον εκλιβανισμό του.Το  ψήσιμο  του άρτου θα  πρέπει  να  είναι ομοιογενές  και  να  ξεχωρίζει  

κόρα  και  ψίχα.  Η  κόρα (φλόγωμα)  θα  πρέπει  να  είναι  ομοιογενής καθ΄  όλη  την  επιφάνεια.  Το  

μαγειρικό  αλάτι  να  µην  ξεπερνά  το 1,5%  και  να  πληροί  τις προϋποθέσεις  του  μαγειρικού  άλατος.  Ο  

άρτος  θα  πρέπει  να  αποκτήσει  την  θερμοκρασία περιβάλλοντος  και  να  μεταφέρεται  όπως  

προβλέπουν  οι  σχετικές  διατάξεις σε ειδικά πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια καλυμμένα προς αποφυγή 

επιμολύνσεων (π.χ. από έντομα, οσμές κ.λπ.) σε χάρτινες συσκευασίες. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά 

συσκευασίας και μεταφοράς του άρτου θα πρέπει να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων άρθρων του 

Κώδικα Τροφίμων. 
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Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 111 και 112, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Τα αρτοσκευάσματα: λαγάνα, ψωμάκι για σάντουιτς, πρόσφορα, αρτοκλασία, θα υπακούουν στα άρθρα 

113 και 114, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Τα προϊόντα τυρο-λουκανικο-σπανακοπιτάκια, να είναι φρέσκα, ψημένα ημέρας, παραδιδόμενα 3-4 

ώρες μετά τον εκλιβανισμό τους. Η  μεταφορά  τους να γίνεται σε συσκευασίες χάρτινες κατάλληλες 

τροφίμων, οι οποίες να τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων και να υπακούουν στα αντίστοιχα 

άρθρα του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Οι σπανακόπιτες - τυρόπιτες να είναι αρίστης ποιότητας,  ψημένες ημέρας φρέσκες και όχι 

κατεψυγμένες, παραδιδόμενες 3-4 ώρες μετά τον εκλιβανισμό τους. Θα παραδίδονται σε μερίδα των 250 

περίπου γραμ. και η μεν σπανακόπιτα να περιέχει γέμιση από ψιλοκομμένο σπανάκι, πράσο και κομμάτια 

τυριού φέτας, η δε τυρόπιτα να περιέχει γέμιση αποκλειστικά από τυρί φέτα κρεμώδους υφής. Το φύλλο 

κάλυψης των προϊόντων να είναι φύλλο μπουγάτσας (όχι κρούστας), το οποίο να διατηρείται μαλακό και 

όταν κρυώσει. Η  μεταφορά  τους να γίνεται σε συσκευασίες χάρτινες κατάλληλες τροφίμων και να 

υπακούουν στα αντίστοιχα άρθρα του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Τα λοιπά προϊόντα κουραμπιέδες, μελομακάρονα, κουλούρια πασχαλινά, κουλούρια-βουτήματα, 
βασιλόπιτα, τσουρέκι, να είναι φρέσκα, ψημένα από 1-3 ημέρες ανάλογα. Η μεταφορά τους να γίνεται 

ανάλογα σε συσκευασίες χάρτινες κατάλληλες τροφίμων, οι οποίες να τηρούν τους κανόνες υγιεινής των 

τροφίμων και να υπακούουν στα αντίστοιχα άρθρα του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 

 

Για τα είδη «Παντοπωλείου»: 

- Όσπρια: Φακές, φασόλια ξερά, φασόλια γίγαντες, ρεβύθια (αποφλειωμένα): αρίστης ποιότητας 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική 

σακούλα, βάρους 500 gr ή 1 kgr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Ζυμαρικά: Κριθαράκι, μακαρόνια Νο 2, Νο 6, κοφτό μέτριο, κανελόνια, τορτελίνια, πένες, 
αστράκι, φιδές, χιλοπίτες, τραχανάς γλυκός & ξινός: αρίστης ποιότητας από 100% σιμιγδάλι 

σκληρού σιταριού, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε 

κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 gr ή 1 kgr. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται 

η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Ρύζι: νυχάκι, καρολίνα, κίτρινο: αρίστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, 

καθαρισμένο και τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 gr ή 1 kgr. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους. 

- Άλευρα: αλεύρι μπλε, κόκκινο: Αλεύρι από δημητριακά για όλες τις χρήσεις (μπλε) και αλεύρι που 

φουσκώνει μόνο του (κόκκινο), αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, 

συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού και 500 

γραμματίων αντίστοιχα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών.  

- Σιμιγδάλι ψιλό: αρίστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια, κατάλληλο για παρασκευή γλυκών. 

Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 400 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 4 μηνών. 

- Κρέμα Αραβοσίτου: Άνθος αραβοσίτου αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο και τυποποιημένο 

κατάλληλα σε πλαστική συσκευασία καθαρού βάρους 2 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον του 1 

έτους.  

- Κόρν φλάουερ: Σκόνη καλαμποκιού, ειδική για πύκνωση σε σάλτσες, σούπες και κρέμες. 

Συσκευασμένο σε κατάλληλη τυποποιημένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 200 γραμ., 

χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον του 1 έτους. 
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- Μπέικιν πάουντερ: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία 3x1 πλαστικό σακουλάκι, 

καθαρού βάρους 20 γραμμ. που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους. 

- Σόδα μαγειρική: Σόδα μαγειρική σε συσκευασία 500 γραμμ., τυποποιημένη σε πλαστικό δοχείο 

για τη µη αλλοίωση του περιεχομένου µε εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον1 έτους. 

- Μπεσαμέλ: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο προϊόν σε συσκευασία 3Χ1 πλαστικό σακουλάκι, 

συνολικού καθαρού βάρους 162 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 

- Μαγιά ξερή: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο προϊόν σε πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 

24 γραμμ. (3x  8γρ), που αναλογεί για να φουσκώσει μισό κιλό αλεύρι. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

- Βανίλια: Βανίλιες σε σκόνη, για γλυκά, συσκευασία των 4-5 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφονται τα  συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 

έτους. 

- Ελιές: καλαμών μεγάλες, σε συσκευασία των 5 κιλών συντηρημένες σε νερό, ξύδι ελαιόλαδο. Στη 

συσκευασία να αναγράφεται η προέλευσή τους, η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης καθώς και 

λοιπά στοιχεία τυποποίησής τους. 

- Νερό: φυσικό μεταλλικό, αρίστης ποιότητας, εμφιαλωμένο σε ειδικά εγκεκριμένα πλαστικά 

μπουκάλια, σφραγισμένα των 0,5ml ή 18,9lt, ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες των 

Παραρτημάτων. Να αναγράφονται, εξωτερικά του μπουκαλιού, η χημική ανάλυση και η άδεια 

λειτουργίας από το Υπουργείο, η προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους. Στην περίπτωση της προμήθειας των μεγάλων φιαλών 

(18,9 Lt) ο προμηθευτής θα παραδώσει, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, και ικανοποιητικό αριθμό 

ψυκτών. 

- Αφεψήματα: τσάι βουνού, μαύρο, ευρωπαϊκό, χαμομήλι: το τσάι βουνού να είναι αρίστης 

ποιότητας, συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα των 500 γραμμ., πάνω στην οποία θα 

αναγράφονται η προέλευσή του, η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης. Τσάι πράσινο ευρωπαϊκό 

αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε φακελάκια εμποτιζόμενα των 1,5 γραμμ. και σε κατάλληλη 

συσκευασία των 20 τεμαχίων. Τσάι μαύρο αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε φακελάκια 

εμποτιζόμενα των 1,8 γραμμ. και σε κατάλληλη συσκευασία των 100 τεμαχίων. Το χαμομήλι να 

είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε φακελάκια εμποτιζόμενα του 1 γραμμ. σε κατάλληλη 

συσκευασία των 20 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους.  

- Ξύδι: αρίστης ποιότητας από οίνο, 6 βαθμών, τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, 

βάρους 330-360 ml. Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Άρτυμα λεμονιού: Να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπουκάλι, 

βάρους 330-360 ml. Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Αλάτι μαγειρικό: να είναι ψιλό, φυσικό θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητας, καθαρό, 

απαλλαγμένο από κατάλοιπα των αλυκών. Να µην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα και να µην 

θολώνει το νερό. Συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους ενός (1) 

κιλού. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι αναλλοίωτη χωρίς ίχνος παραβίασης, με αλάτι καθαρό 

λευκό χωρίς ξένα σώματα. Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Μπαχαρικά: πιπέρι κόκκινο, πιπέρι μαύρο, ρίγανη, κανέλλα σκόνη, κανέλλα ξύλο, γαρύφαλλο 
ξύλο, κίμινο, κάρυ, μπαχάρι σε κόκκους και τριμμένο, μοσχοκάρυδο, φύλλα δάφνης: το Πιπέρι 
κόκκινο και το Πιπέρι μαύρο τριμμένο να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη 

συσκευασία, βάρους ενός (1) κιλού αντίστοιχα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. Η Ρίγανη να είναι αρίστης 

ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους ενός (1) κιλού. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
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έτους. Η Κανέλλα σκόνη και η κανέλλα ξύλο να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 

κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 γραμμ. αντίστοιχα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. Το γαρύφαλλο 
ξύλο, το κίμινο, το κάρυ, το μπαχάρι σε κόκκους και τριμμένο και το μοσχοκάρυδο να είναι 

αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 30 γραμμ. αντίστοιχα. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους. Τα φύλλα δάφνης, σε αποξηραμένα φύλλα να είναι αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 500 γραμμ.. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Ζωμός κότας: σε σκόνη, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία 

του ενός (1) κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Φρυγανιά τριμμένη: σταρένια, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική 

αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 250 γραμμ.. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Φρυγανιά σίτου συσκ. 4x125γρ (χωρίς προσθήκη ζάχαρης): Να είναι σταρένια, αρίστης 

ποιότητας, βάρους 8 γραμμαρίων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, τυποποιημένη σε κατάλληλη 

πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
- Φυτίνη κλασική: Φυτικό κλασικό μαγειρικό λίπος κατάλληλο για την παρασκευή γλυκών και 

φαγητών. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 800 

γραμμ.. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών. 

- Μαργαρίνη: Μαργαρίνη αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για την παρασκευή 

γλυκών. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 250 

γραμμ.. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Μαργαρίνη: Μαργαρίνη αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για επάλειψη στο 

ψωμί. Συσκευασία τυποποιημένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους 500 γραμμ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Κρέμα γάλακτος: να είναι για μαγειρική χρήση, αρίστης ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία των 

500 ml µε αναγραφόμενη την ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  

- Ζάχαρη: αρίστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής μορφής, τυποποιημένη σε χάρτινη κατάλληλη 

συσκευασία, καθαρού βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Καφές ελληνικός: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 

βάρους 200 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Καφές στιγμιαίος: τύπου Νες καφέ αρίστης ποιότητας τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία βάρους 750 γραμμ. .Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα 

συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Καφές φίλτρου: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, 

βάρους 500 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Κακάο: σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 

ενός (1) κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Αυγά: φρέσκα αρίστης ποιότητας, μεγέθους (L), τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία των 30 

αυγών. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθμός του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η 

ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των 25 ημερών. 
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- Μέλι: αγνό αρίστης ποιότητας θυμαρίσιο, τυποποιημένο σε κατάλληλη γυάλινη συσκευασία, 

βάρους 850 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Μαρμελάδα: Διάφορα φρούτα (λ.χ. βερύκοκο, φράουλα), χωρίς συντηρητικά, χωρίς πηκτίνη και 

με περιεκτικότητα φρούτου 75-85%. Να είναι τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 

300-370 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση 

και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

- Πραλίνα φουντουκιού: συσκευασία ενός (1) κιλού, αρίστης ποιότητας. Να περιέχει κρέμα 

σοκολάτας µε ξηρούς καρπούς για επάλειμμα, συνηθέστερα από αμύγδαλα ή φουντούκια και 

κακάο, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές ουσίες µε αγνά συστατικά που να διατηρούν τη θρεπτική 

τους αξία. Εξωτερικά η συσκευασία να αναγράφει συστατικά προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Νυφάδες καλαμποκιού (corn flakes): σε συσκευασία 500 γραμ. αρίστης ποιότητας. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, 

τουλάχιστον 1 έτους 

- Ψωμί για τοστ σταρένιο, χωρίς συντηρητικά, σε αεροστεγής συσκευασία  700-740 γραμ. αρίστης 

ποιότητας. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους. 

- Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο: Γάλα αγελαδινό αρίστης ποιότητας, πλήρες, συμπυκνωμένο σε 

παχύρρευστη μορφή (όχι σκόνη), µε την αφαίρεση του νερού µόνο, απαλλαγμένο από 

οποιαδήποτε  άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού 

αποστείρωση. Συσκευασία των 410 γραμμ. καθαρού βάρους. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους.   

- Τοματοπολτός: μαγειρικής χρήσης, αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 410 γραμμ., καθαρά 

πολτοποιημένη φυσική τομάτα σε στραγγισμένη κατάλληλη συσκευασία που ανοίγει εύκολα. 

Εξωτερικά σ’ αυτή να αναγράφονται συστατικά–  προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, 

τουλάχιστον 1 έτους. 

- Τοματάκι: Να είναι μαγειρικής χρήσης, αρίστης ποιότητας φυσική τομάτα ψιλοκομμένη σε φυσικό 

χυμό ντομάτας σε σφραγισμένο κατάλληλο μεταλλικό κουτί συσκευασία των 400 γραμμ. που 

ανοίγει εύκολα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτους. 

- Σάλτσα πίτσας: Σάλτσα για πίτσα, σε κατάλληλη μεταλλική συσκευασία των 400 γραμμ. Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης, 

τουλάχιστον 1 έτους.  

- Ζελέ φρούτων: αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία των δύο (2) κιλών. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους. 

- Κομπόστα ροδάκινο: μισόκαρπο, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλο σφραγισμένο 

κουτί, βάρους 820 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

- Μπακλαβαδάκι: με μέλι και καρύδια, ατομικά συσκευασμένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία 

των 35 γραμμ. Να παραδοθεί σε συσκευασία 2,5-3 κιλών, στην οποία εξωτερικά να αναγράφονται 

τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Λουκούμι: να είναι με άρωμα τριαντάφυλλο, μεγάλο μέγεθος τετράγωνο, συσκευασμένο σε 

κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία, στην οποία εξωτερικά να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 

- Σοκολάτα μίνι: ατομικά συσκευασμένη, σε σακούλα 270 γραμ., με σοκολάτα γάλακτος, crisp rice 

και γέμιση καρύδας (τύπου derby). Συσκευασμένο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία, στην 

οποία εξωτερικά να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους 

- Σοκολατάκι μίνι υγείας: να είναι ατομικά συσκευασμένη, σε σακούλα 270 γραμ., με σοκολάτα 

υγείας. Συσκευασμένο σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία, στην οποία εξωτερικά να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
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- Τόνος σε κονσέρβα: να είναι τεμαχισμένος σε νερό,  τυποποιημένος σε κατάλληλο σφραγισμένο 

κουτί βάρους 320γρ. (2x 160γρ). Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

- Φύλλο κρούστας: αρίστης ποιότητας 450 γραµµ., τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία, να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, 

αλάτι, νερό) και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών.  

- Φύλλο πίτας: Να είναι αρίστης ποιότητας , τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 

του ενός (1) κιλού, να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά ( αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη, 

αλάτι, νερό) και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών.  

- Πίτα (ζυμάρι): Πίτα μεγάλη (ζυμάρι) κατεψυγμένη για σουβλάκι σε συσκ 10 τμχ. Να αναγράφεται 

η προέλευση, τα συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών. Απαραίτητα η 

μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του 

προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  

διατάξεις. 

- Χαλβάς: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 2,5 κιλών. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 μηνών. 

- Ταραμοσαλάτα: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία των 450 γραμμ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 μηνός.  

- Κριμ κράκερς: σίτου, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία των 140 

γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 3 μηνών. 

- Μπισκότα μαλακά: τύπου μιράντα, τυποποιημένα σε κατάλληλη συσκευασία 250 γραμ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 3 μηνών. 

- Μπισκοτόκρεμα: να είναι αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένη ευρείας κατανάλωσης σε 

τυποποιηµένη  κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των  300γρ, στην οποία να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης. 

- Φρουτόκρεμα: να είναι τριών φρούτων, αρίστης ποιότητας αποδεδειγµένη ευρείας κατανάλωσης 

σε τυποποιηµένη  κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των  300γρ, στην οποία να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης. 

- Φαρίν Λακτέ: Να είναι αρίστης ποιότητας αποδεδειγμένη ευρείας κατανάλωσης σε τυποποιηµένη  

κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των  300γρ, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 

- Σνακ φουντούκι: σε κατάλληλη τυποποιημένη συσκευασία 105 γραμ. από καλαμπόκι, με φυστίκι 

και φουντούκι. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μηνών. 

- Κέτσαπ: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία των 500 γραμμ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 6 μηνών.  

- Μαγιονέζα: να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία των 

500 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 

λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. 

- Μουστάρδα: να είναι αρίστης ποιότητας, απαλή, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική 

συσκευασία των 500 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. 

- Βούτυρο αγελαδινό: από φρέσκο, παστεριωμένο, αγελαδινό γάλα, τυποποιημένο σε κατάλληλη 

χάρτινη συσκευασία των 500 γραμμ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση, τα 

συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 μηνών. 

- Γαλοτύρι: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία των 450 γραμμ. Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση, τα συστατικά και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 μηνός. 

- Αλλαντικά: ζαμπόν για τοστ, γαλοπούλα, λουκάνικα χωριάτικα: όλα τα αλλαντικά να είναι αρίστης 

ποιότητας, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία κατά την παράδοση. Εξωτερικά 
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της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης του προϊόντος 

τουλάχιστον 3 μηνών. 

- Τυρί γκούντα και ένταμ: τα τυροκομικά κίτρινα τυριά να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα 

σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία κατά την παράδοση. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης του προϊόντος τουλάχιστον 6 μηνών. 

Απαραίτητα η μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του 

προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

 

 

Για τα είδη «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»- Γάλα φρέσκο παστεριωμένο, ξινόγαλο, 
γιαούρτι αγελάδας στραγγιστό 2%, γιαούρτι αγελάδος, τυρί φέτα, τυρί τρίμμα, ανθότυρο, γραβιέρα, 
κεφαλογραβιέρα: Το γάλα να είναι φρέσκο, αγελαδινό, κανονικής παστερίωσης, εβδομάδας, να 

διατίθεται σε συσκευασία και ενός (1) λίτρου και δέκα (10) λίτρων που να φέρει τις ενδείξεις: 

παστεριωμένο γάλα, το σήμα καταλληλόλητας του προϊόντος, η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής 

του, η ημερομηνία συσκευασίας του ενώ θα πρέπει να αναγράφονται και όλες οι προδιαγραφές του. Το 

ξινόγαλο να προέρχεται από φρέσκο παστεριωμένο γάλα αγελάδας, μερικώς αποβουτυρωμένο, με 

καλλιέργεια γιαούρτης, σε συσκευασία του 0,5lt., η οποία να φέρει όλες τις ενδείξεις: σήμα 

καταλληλόλητας του προϊόντος, διάρκεια και θερμοκρασία συντήρησής του, ημερομηνία συσκευασίας 

του. Το γιαούρτι στραγγιστό να προέρχεται από φρέσκο, ημιαποβουτυρωμένο με 2% λιπαρά 

παστεριωμένο γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος και καλλιέργεια γιαουρτιού και να είναι συσκευασμένο σε 

σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραμμαρίων, µε αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 

την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Το γιαούρτι αγελάδας να προέρχεται από φρέσκο, 

παστεριωμένο, αγελαδινό γάλα και μαγιά γιαουρτιού και να είναι συσκευασμένο σε σφραγισμένο 

πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραμμαρίων, µε αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την 

προέλευση και την ημερομηνία λήξης.Απαραίτητα η μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να 

πραγματοποιείται με αυτοκίνητο ψυγείο του προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι 

ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. Το τυρί φέτα Π.Ο.Π. να προέρχεται από παστεριωμένο, 

αιγοπρόβειο γάλα, να βρίσκεται σε άλμη, να έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο 

αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση του εκάστου, να μη παρουσιάζει 

αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι Α ποιότητας και να διατίθεται σε μεταλλική συσκευασία των 13 

κιλών περίπου. Το τυρί τρίμμα να προέρχεται από παστεριωμένο, αιγοπρόβειο γάλα, να βρίσκεται σε 

άλμη, να έχει πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένο αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη 

χαρακτηριστική γεύση του εκάστου, να μη παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να διατίθεται 

σε μεταλλική συσκευασία των 13 κιλών περίπου. Το ανθότυρο να προέρχεται από μείγμα τυρογάλακτος 

και φρέσκου αιγοπρόβειου γάλακτος, ή και αγελαδινό γάλα ή ανθόγαλα. Να διαθέτει υψηλή υγρασία, 

αρκετές πρωτεΐνες προερχόμενες κυρίως από το τυρόγαλα και μέτρια λιπαρά (12-20%). Να είναι 

απαλλαγμένο αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση του εκάστου και να μη 

παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να είναι σε κατάλληλη τυποποιημένη συσκευασία, εκτός της 

οποίας να αναγράφονται το είδος του τυριού, η ποιότητά του, η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του 

καθώς και το όνομα του παρασκευαστή ή η επωνυμία της επιχείρησης. Η γραβιέρα να προέρχεται από 

παστεριωμένο αγελαδινό γάλα και να είναι συσκευασμένη σε ολόκληρο κεφάλι. Στα σκληρά τυριά να 

κυμαίνονταιτα ποσοστά λίπους σε ελάχιστο 40% επί ξηράς μάζας και μέγιστο 45% υγρασίας. Να είναι Α΄ 

ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Τ.Π., και να αναγράφεται το είδος του τυριού, η ποιότητά του, 

η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του καθώς και το όνομα του παρασκευαστή ή η επωνυμία της 

επιχείρησης.  Η κεφαλογραβιέρα να προέρχεται από παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα και να είναι 

συσκευασμένη σε ολόκληρο κεφάλι. Στα σκληρά τυριά τα ποσοστά λίπους επί ξηράς μάζας και υγρασίας 

θα πρέπει να κυμαίνονται τουλάχιστον σε αυτά της Α΄ ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Τ.Π., και 

να αναγράφεται το είδος του τυριού, η ποιότητά του, η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του καθώς και 

το όνομα του παρασκευαστή ή η επωνυμία της επιχείρησης.  

Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί τροφίμων και να 

παρασκευάζονται σε εργαστήρια εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Ακόμα να έχουν υποστεί πλήρη 
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και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μη παρουσιάζουν 

αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  

Απαραίτητα η μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο ψυγείο του 

προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

 

Για τα είδη «Έλαια» - Ελαιόλαδο, Αραβοσιτέλαιο: Το ελαιόλαδο να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 

Α ποιότητας σε συσκευασία πλαστική ή μεταλλική των 5 λίτρων, που να παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη 

διασφάλιση της γνησιότητας του περιεχομένου, του οποίου η οξύτητα να είναι ≤ 0,8%. Τα λοιπά 

χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του άρθρου 71 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. Το Αραβοσιτέλαιο να προέρχεται από αραποσίτι Α΄ ποιότητας σε συσκευασία 

πλαστική, των 5 λίτρων, που παρέχει όλες τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της γνησιότητας του 

περιεχομένου. Τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VIII, του 

άρθρου 73 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 

Για τα είδη «Νωπό κρέας»- Μοσχάρι ποντίκι, μοσχάρι σπάλα, μοσχαρίσιος κιμάς, εμπρόσθιο, Αρνί, 
συκωταριά αρνιού, Χοιρινό μπούτι α.ο., χοιρινή μπριζόλα, χοιρινός κιμάς, Κατσίκι: Τα κρέατα να 

προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση, καλώς ανεπτυγμένα 

χωρίς οσμή και αίματα, με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1.5 εκατοστά. Να προέρχονται από ζώα που να μην 

έχουν σφαγεί λόγω νόσου ή ατυχήματος και να είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Να είναι 

σφαγμένα σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα πριν 48 ώρες και μέχρι 4 ημέρες, να έχουν υποστεί 

κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού-Υγειονομικού 

ελέγχου. Να διατίθενται στα κατά τόπους Παραρτήματα συσκευασμένα κατάλληλα, ώστε να 

παρεμποδίζουν οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος με το εξωτερικό περιβάλλον.  Για το Μοσχαρίσιο 

κρέας απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης. Τα αρνιά και κατσίκια θα διατίθενται όπως 

νομίμως κυκλοφορούν, να έχουν επιφανειακό λίπος πάχους όχι μεγαλύτερο των 6χλστ. Η μέτρηση θα 

γίνεται στην περιοχή του ισχύου του στέρνου και στην έσω επιφάνεια του μηρού. Χοιρινά μαδητού τύπου 

να είναι κατηγορίας U ή Κ, τα χοιρινά τύπου καρέ να είναι διαμορφωμένα  σύμφωνα με την ισχύουσα 

Αγορανομική διάταξη. Γενικώς να συνοδεύονται από μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, να φέρουν 

επισήμανση που να περιλαμβάνει την ονομασία πώλησης, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, 

ημερομηνία σφαγής, ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και 

διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος – μέλος της 

ΕΕ, τόπος παραγωγής ή προέλευσης, σχετική ένδειξη με την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει 

το τρόφιμο. Η επισήμανση να αναγράφεται στα ελληνικά. 

Απαραίτητα η μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του 

προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

 

 

Για τα είδη «Λαχανικά Κατεψυγμένα» - Αρακάς, Φασολάκι πλατύ, Μπάμιες, Σπανάκι, Λαχανικά 
Ανάμεικτα: Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, καλής συντήρησης χωρίς την 

παρουσία ξένων υλών και σωμάτων. Η παράδοση θα γίνει σε συσκευασία του 1 κιλού και των 10 κιλών 

ανάλογα με τις απαιτήσεις των Παραρτήματων. Θα περιέχονται σε αεροστεγές περίβλημα, με 

αναγραφόμενες προδιαγραφές και ημερομηνία λήξεως, το οποίο θα βρίσκεται σε σφραγισμένο χάρτινο 

κιβώτιο το οποίο θα είναι ανέπαφο κατά την προσκόμιση του είδους. Θα πρέπει κατά την απόψυξη να 

διατηρούν οργανοληπτικούς χαρακτήρες παρόμοιους με των νωπών τροφίμων. Τα κατεψυγμένα λαχανικά 

θα πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 120, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

Απαραίτητα η μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του 

προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 
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Για τα είδη «Οπωροπωλείου: Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά»: Τα χορηγούμενα Φρούτα και Λαχανικά να 

είναι της εποχής, τελευταίας σοδειάς, άριστης ποιότητας και απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. Τα Φρούτα 

δεν θα χορηγούνται άγουρα, ούτε θα φέρουν αλλοιώσεις - συρρικνώσεις του φλοιού και θα είναι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού κώδικα και τις διατάξεις του άρθρου 119, του Κεφαλαίου 

ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ο χορηγητής υποχρεούται να κάνει την διαλογή στον χώρο του ώστε 

να εγγυάται την Α' ποιότητα . 

 

Για τα είδη «ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ» - φρέσκο ολόκληρο, μπούτι, στήθος: να φέρουν την σφραγίδα 

του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

καταλληλόλητας του Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Τα κοτόπουλα να είναι σφαγμένα, αποπτερωμένα, 

χωρίς κεφάλι και πόδια που κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το 

συκώτι, στομάχι, καρδιά και έντερα. Το βάρος των ολόκληρων κοτόπουλων πρέπει να είναι από 1.200 γρ. 

έως 1.500 γρ. περίπου. Να συνοδεύονται από μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, να φέρουν 

επισήμανση που να περιλαμβάνει την ονομασία πώλησης, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, 

ημερομηνία σφαγής, ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης, το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και 

διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος – μέλος της 

ΕΕ, τόπος παραγωγής ή προέλευσης, σχετική ένδειξη με την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει 

το τρόφιμο. Η επισήμανση να αναγράφεται στα ελληνικά. 

Απαραίτητα η μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του 

προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

 

Για τα είδη «ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ» - Σουπιές, Πέρκα, Βακαλάος φιλέτο και φέτα, Χταπόδι και 

καλαμαράκι ροδέλα: Να είναι πρόσφατης καταψύξεως, Α΄ ποιότητας. Τα είδη αυτά να είναι 

συσκευασμένα σε αεροστεγές πλαστικό περίβλημα κατάλληλο για τρόφιμα και σε χαρτοκιβώτιο. Ο 

επίπαγος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ήτοι 10-

15%. Να  αναγράφεται θερμοκρασία συντήρησης, ημερομηνία λήξης, περιοχή αλίευσης και είδος ψαριού 

με την Ελληνική του ονομασία. Τα κομμάτια των ειδών αυτών που φέρονται στην κατανάλωση, δεν πρέπει 

να φέρουν σημάδια οποιασδήποτε αλλοίωσης. Αποψυγμένο ή μερικώς αποψυγμένο προϊόν ή προϊόν που 

φέρει σημάδια απόψυξης ή προϊόν που θα φέρει σημάδια εγκαυμάτων επιδερμίδας θα επιστρέφεται 

πίσω από την επιτροπή παραλαβής τροφίμων του εκάστοτε Παραρτήματος. Τα λοιπά χαρακτηριστικά των 

κατεψυγμένων ειδών αυτών υπόκεινται στο άρθρο 93, του κεφαλαίου ΧΙ, του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

Απαραίτητα η μεταφορά όλων των ευπαθών προϊόντων να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του 

προμηθευτή και του οποίου η θερμοκρασία να είναι ελεγχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3)  – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:                                                          

Κατάστημα :                       (Ημερομηνία Έκδοσης:…………………) ΕΥΡΩ  ………… 

Προς  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ– ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45332 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)        

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

……………………(και ολογράφως) ……………….………………………………………………….. υπέρ της Εταιρίας 

……………………..….Δ/ΝΣΗ ……………………………………………………....δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο 

διαγωνισμό του ………..………….. για την παροχή προμήθειας είδους/ειδών ……………………. για την κάλυψη 

των αναγκών του ………………………………………….. σύμφωνα με την υπ` αριθ.  05/2020 Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ` όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την  12-01-2021 (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι διακόσιες δέκα (210) ημέρες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού), όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας:                                                          

Κατάστημα :                               (Ημερομηνία Έκδοσης:……………) ΕΥΡΩ      ……… 

Προς  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΕΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ– ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45332 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)   

      

Πληροφορηθήκαμε ότι ο    , οδός  , αριθμός  , ως προμηθευτής 

πρόκειται να συνάψει μαζί σας την αρ……………..σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια  

 , συνολικής αξίας  , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή ο 

προμηθευτής  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας ειδών…………………………..……. του Παραρτήματος …………..……... Ποσού   

  

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα    παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ του Προμηθευτή  

και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής 

σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 

σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση 

αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει έως τις 15-01-2022. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (4) – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς κατηγοριών - ειδών µε 
ποσοστό % έκπτωσης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

(Η υποβολή του εντύπου μπορεί να αφορά στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών, με την προσθήκη 

αντίστοιχων γραμμών και αναφορά είδους και Παραρτήματος) 

 

ΠΡΟΣ:                  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΣΥΝ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός 

…………………....................., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………………., fax ………………….... 

Ο υπογράφων ……………………………………………………..δηλώνω ότι για την Προμήθεια Τροφίμων για τις 

ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τους 

όρους της αρ. 05/2020 διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω 

οικονομική προσφορά ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % επί της μέσης τιμής που 
προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1  …..%  

2  …..%  

3  …..%  

…    

 

Ημερομηνία: ……………………………………                                                            Για τον υποψήφιο Προμηθευτή 

                                                                                                                               (Σφραγίδα / Υπογραφή) 

 

                                                                                                                             Ονοματεπώνυμο Νόμιμου  
                                                                                                                                                    Εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (5) – Σχέδιο Σύµβασης 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Αριθ.   00/2020 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 Στα Ιωάννινα σήμερα στις  ΧΧ-ΧΧ-2020  και στo γραφείο της Προέδρου του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. oι 

υπoγράφovτες αφ’ ενός μεν: 

α) η κ. ………, Πρόεδρος του ΔΣ  του Κ.Κ.Π.Π.Η., που σύμφωνα με την αρ. Δ1/οικ.56680/18344/6-12-

2019 (ΦΕΚ 1058/13-12-2019 Τ’. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, εκπροσωπεί τα 

Παραρτήματα: ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» που εδρεύει στη δ/νση Νεομάρτυρος Γεωργίου 

1, Συν. Πεντέλης, 45332, Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων δομές: Ιωαννίνων με έδρα Απολλωνίας 15, 

Κόνιτσας με έδρα Κόνιτσα 44100 Ιωαννίνων και Πωγωνιανής με έδρα Πωγωνιανή 44005 Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ 

Θεσπρωτίας – Μονάδα Ηγουμενίτσας στη δ/νση: Πανόραμα, 46100, Ηγουμενίτσα και για τη Μονάδα 

Φιλιατών στη δ/νση: Φιλιάτες 46300 και για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας στην δ/νση: 

Εθν. Αντίστασης 154, 46300, Φιλιάτες, όλα με ΑΦΜ 997297350 και Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και αφ΄ ετέρου δε:  

β) ο προμηθευτής …………………..…., Ταχ. Δ/νση:……………….………, Τ.Κ………, Τηλέφ.:………….……., 

ΦΑΞ:……………..…., με ΑΦΜ…………..… και ΔΟΥ……………..…….. 

 Έχοντας υπόψη : 

     α) Την αριθ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 (Θ.ΧΧ) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. με την οποία κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισμός αριθ. 05/2020 προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το έτος 2021 συνολικού προϋπολογισμού 

#358.640,95#€ με το ΦΠΑ, 

    β) Την  από ΧΧ-ΧΧ-2020 προσφορά του παραπάνω προμηθευτή, 

γ) Η αρ. 14805/370/13-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΛΦ46ΜΤΛΚ-6ΑΝ) Απόφαση έγκρισης ανάληψης 

υποχρέωσης της Υπουργού Εργασίας (αρ. πρωτ. Κ.Κ.Π.Π.Η. 1121/13-4-2020). 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : 

 Ο πρώτος από τους  συμβαλλόμενους με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο 

εξής θα ονομάζεται “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’’ την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο 

πάνω, σύμφωνα με τηv απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η., η oπoία σε συνδυασμό με τηv προσφορά του 

προμηθευτή, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης και με τους εξής όρους: 

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας, σύμφωνα με τις τιθέμενες τεχνικές 

προδιαγραφές που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 05/2020, Παράρτημα (2) και όπως επίσης αναλυτικά 

περιγράφονται στο άρθ. 3 της παρούσας. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Η σύμβαση ισχύει από τις 01-01-2021 και λήγει στις 31-12-2021. 

 

3. ΕΙΔΟΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ – ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους, σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών που εκδίδεται από την αρμόδια 
Υπηρεσία- Τμήμα Εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ή Θεσπρωτίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Για την Κατηγορία ή ΕΙΔΟΣ ΧΧΧΧΧΧΧ θα δίδεται έκπτωση ΧΧ,ΧΧ % , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα  

…….. 

 

Η συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 0.000,00€ άνευ ΦΠΑ ή 0.000,00€ με ΦΠΑ. 
 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
4.1 Χρόνος Παράδοσης Ειδών 
4.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός των αποθηκών των 

Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών και μέσα σε χρονικό διάστημα το αργότερο πέντε (05) ημερών από 

την παραγγελία και μέχρι την 12η ώρα πρωινή.  
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Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ή εφάπαξ, ανάλογα με το είδος και την 

ποσότητα αυτού, στις αποθήκες του εκάστοτε Παραρτήματος ή Μονάδας αυτού, μέχρι την 12η ώρα 

πρωινή  και σε εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Παραρτημάτων.  

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να 

προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το 

πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη 

προσκόμισή του. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

 

4.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

4.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

4.2 Παραλαβή ειδών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

4.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 

έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) ιδιαίτερα στην 

περίπτωση ασυμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τα έγγραφα της παρούσας 

σύμβασης, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
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4.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους, όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω. 

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

4.3 Απόρριψη συμβατικών ειδών - Αντικατάσταση 

4.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

4.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

4.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
5. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

5.1. 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 αναδόχου.  

5.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος 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.  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 τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας66. 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. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για αντικατάσταση υπεργολάβου είναι ότι θα επαληθεύεται η συνδρομή λόγων 

αποκλεισμού του άρθ. 73 ν.4412/2016. 

                                                           
66 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 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.  

5.4. Δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου.  

 
6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο 

Κ.Κ.Π.Π.Η. την υπ’ αριθ. …………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
………………………………….., η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της 
παρεχόμενης προμήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. χρόνο ισχύος έως τις 15-01-2022, και 
ποσού ……………………………... Αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν 

λόγω προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

7. ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
7.1  Καταγγελία – Λύση Σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα και με το άρθ. 133 ν.4412/2016, εφόσον: 

7.1.1 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 

7.1.2 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 (Λόγοι αποκλεισμού) της αρ. 03/2020 Διακήρυξης και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

7.1.3 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. 

7.1.4 ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 

παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η. 

7.1.5 ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του 

Κ.Κ.Π.Π.Η. 

7.1.6 ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση 

7.1.7 ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

7.1.8 αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 

7.2  Έκπτωση Αναδόχου - Κυρώσεις 

7.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, σύμφωνα και με το άρθ. 203 του ν.4412/2016,  από 

τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 
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είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το είδος δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση και 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
7.2.2.  Αν το είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται, 

σύμφωνα με το άρθ. 207 του ν.4412/2016, πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των 

ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, 

για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
8.1 Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), εντός εξήντα (60) ημερών και έπειτα από κάθε 

τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το εκάστοτε Παράρτημα, με βάση τη 

συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική 

και οικονομική του προσφορά. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε και 

υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής 

προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή και μετά την έγκριση της δαπάνης 

από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Πιο συγκεκριμένα για την πληρωμή της δαπάνης απαιτούνται:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (σύμφωνα με το άρθ. 208 του ν. 

4412/2016), 

β) δελτίο αποστολής-τιμολόγιο του προμηθευτή, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς το κάθε 

είδος, η τιμή και η ποσότητα,  

γ) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  
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Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 

καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 

πλαίσια της παράδοσης των αγαθών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν 

από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση 

του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως 

συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της 

σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου θα καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 

οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προς της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς 

και β) στην περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί με την μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

κ.λπ.. 

 

8.2. Κρατήσεις 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι 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 και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 2.500,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει, άρθ. 44 Ν.4605/2019), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 

3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Κράτηση 0,06%,  για συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας και πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 & αρ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

τ.Β΄/969/22-3-2017)), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το 

αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,02%, για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ, υπέρ του 

Δημοσίου (αρ. 36 παραγ. 6 ν.4412/2016 για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών), υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ. Το ποσό αυτό υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και παρακρατείται από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.  

δ) Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και 

φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 

Διακήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε 

τις νέες διατάξεις. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει). 

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα 

μέρη και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθ. 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, 

σύμφωνα με το άρθ. 201 του ν.4412/2016. 

Οποιαδήποτε όμως τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του 

Κ.Κ.Π.Π.Η., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των 

οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

2. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για 

την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό 

τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και 

επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του 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 

από τον ανάδοχο 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 ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 

τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και 

της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 

αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η 

μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του 

άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της αρ. 05/2020 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. 

6. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 

παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Για τα παραπάνω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφoύ διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά το ένα έλαβε ο Προμηθευτής και τα 

άλλα δύο το Κ.Κ.Π.Π.Η.. 

Ο I    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                                         Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (6) – ΕΕΕΣ Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

Ακολουθεί στην επόμενη σελίδα το ΕΕΕΣ 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 20-218968-001
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 090-214269

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997297350
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://kkppe.gr/
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Οδός και αριθμός: ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Ταχ. κωδ.: 45332
Αρμόδιος επικοινωνίας: Ε. ΚΟΣΤΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2651360103
φαξ: 2651049772
Ηλ. ταχ/μείο: e.kostoula@kkppe.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Η. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Η. ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 05/2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:

http://kkppe.gr/
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
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Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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