
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προισταμένη: Ε. Σκαροπούλου  

Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   

Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010756 

 

 
 

 

 

 

 

 

CPV 
03142500-3  03211300-6 15981000-8 15872400-5 15870000-7 15841000-5 15811100-7 15811500-1 15812000-3 

15113000-3  15131130-5 03212211-2 15982000-5 15884000-8 15871110-8 15842200-4 15842100-3 15851000-8 

15321100-5  15321300-7 15131220-3 03212212-9 15982100-6 15893000-4 15871230-5 15871273-8 15871274-5 

15411100-3  15411110-6 15322100-2 15131400-9 03220000-9 15861000-1 15911000-7 15931200-5 15961000-2 

15612190-9  15612210-6 15431100-9 15331170-9 15131620-7 03221210-1 03222400-7 15111200-1 15800000-6 

15830000-5  15831000-2 15613311-1 15512000-0 15331427-6 15221000-3 15300000-1 15300000-2  

15861100-2 15864100-3 15831200-4 15625000-5 15511100-4 15332100-5 15332240-8 15332290-3  

15872000-1 15872100-2 15865000-9 15833000-6 15810000-9 15511600-9 15541000-2 15544000-3  

 

 

Ο Δήμαρχος Καισαριανής 

διακηρύσσει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(Κ.Ε.ΔΗ.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση 

επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/2/2020 
Αριθ. Πρωτ.:  2010               

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ,  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.) : 377.819,30 € 





 

Σελίδα 2 

ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Τμήματος Εμπορίου ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του . 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

Πόλη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 16121 

Χώρα
1
 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS
2
 GR300 

Τηλέφωνο 2107292601 

Φαξ 2107292621 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  skaropoulou@kessariani.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες
3
 ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

 Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Καισαριανής, το ΝΠΔΔ του με την επωνυμία «Λ. Μανωλίδης»  και το 

ΝΠΙΔ του με την επωνυμία ΚΕΔΗΚ, που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
4
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
5
  

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

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
6
 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

                                                           

1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
 

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

4 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές 

δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
 

5
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

6
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 





 

Σελίδα 3 

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

 

 

 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
7
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι αναλογικά για τις ποσότητες που προβλέπονται 

στη σχετική μελέτη: 

α) του Δήμου Καισαριανής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο με τη δαπάνη να βαραίνει τον ΚΑ 15.6481.0001 

των προϋπολογισμών  των οικονομικών ετών 2020 και 2021 

β) το Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης», με τη δαπάνη να βαραίνει τους ΚΑ 15.6481.0001, 15.6481.0002, 

15.6481.0005 και 15.6481.0006 των προϋπολογισμών  των οικονομικών ετών 2020 και 2021.   

γ) το Ν.Π.Ι.Δ. ΚΕΔΗΚ με τη δαπάνη να βαραίνει τον ΚΑ 64.09 των προϋπολογισμών  των οικονομικών ετών 

2020 και 2021 .  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικά, είδη παντοπωλείου, σνακ, 

ελαιόλαδο, κρέατα-πουλερικά, αυγά, είδη αρτοποιείου, είδη οπωροπωλείου - κηπευτικά - φρούτα, 

κατεψυγμένα είδη), καφέ, αφεψημάτων, εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και ποτών για τις ανάγκες 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. Μανωλίδης» (Δομές Προσχολικής αγωγής, υγείας, ΑΜΕΑ και ΚΑΠΗ), της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (κυλικεία) και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καισαριανής. 

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

συμβάσεων (CPV): 

03142500-3  03211300-6 15981000-8 15872400-5 15870000-7 15841000-5 15811100-7 15811500-1 15812000-3 

15113000-3  15131130-5 03212211-2 15982000-5 15884000-8 15871110-8 15842200-4 15842100-3 15851000-8 

15321100-5  15321300-7 15131220-3 03212212-9 15982100-6 15893000-4 15871230-5 15871273-8 15871274-5 

15411100-3  15411110-6 15322100-2 15131400-9 03220000-9 15861000-1 15911000-7 15931200-5 15961000-2 

15612190-9  15612210-6 15431100-9 15331170-9 15131620-7 03221210-1 03222400-7 15111200-1 15800000-6 

15830000-5  15831000-2 15613311-1 15512000-0 15331427-6 15221000-3 15300000-1 15300000-2  

15861100-2 15864100-3 15831200-4 15625000-5 15511100-4 15332100-5 15332240-8 15332290-3  

15872000-1 15872100-2 15865000-9 15833000-6 15810000-9 15511600-9 15541000-2 15544000-3  

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ΟΜΑΔΕΣ
8
: 

 

 ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΟΜΑ∆Α (1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 12.845,00 1.669,85 14.514,85 

2 ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 35.546,74 4.621,08 40.167,82 

3 ΟΜΑ∆Α (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.797,00 883,61 7.680,61 

                                                           

7
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

8
 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους 

βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 

έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 

4412/2016. 





 

Σελίδα 4 

4 ΟΜΑ∆Α (4) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 52.407,20 6.812,94 59.220,14 

5 ΟΜΑ∆Α (5) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΦΠΑ 13 % 13.738,90 1.786,06 15.524,96 

6 ΟΜΑ∆Α (6) ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 52.467,76 6.820,81 59.288,57 

7 ΟΜΑ∆Α (7) ΑΥΓΑ - ΦΠΑ 13 % 2.210,00 287,30 2.497,30 

8 
ΟΜΑ∆Α (8) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) – 
ΦΠΑ13 %  7.842,60 1.019,54 8.862,14 

9 ΟΜΑ∆Α (9) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΦΠΑ 13 % 9.670,00 1.257,10 10.927,10 

10 
ΟΜΑ∆Α (10) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ - 
ΦΠΑ 13 % 25.332,05 3.293,17 28.625,22 

11 ΟΜΑ∆Α (11) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 3.007,50 390,98 3.398,48 

12 ΟΜΑ∆Α (12) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η - 13% ΦΠΑ 8.768,00 1.139,84 9.907,84 

13 
ΟΜΑ∆Α (13) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - 
ΦΠΑ 13% 7.590,00 986,70 8.576,70 

14 
ΟΜΑ∆Α (14) ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ – ΦΠΑ13 
% 17.996,40 2.339,53 20.335,93 

15 ΟΜΑ∆Α (15) ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ - ΦΠΑ 13% 7.006,00 910,78 7.916,78 

16 ΟΜΑ∆Α (16) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - ΦΠΑ 24 % 64.818,45 15.556,43 80.374,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 328.043,60 49.775,70 377.819,30 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ και για τη συνολική 

προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών, είτε να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες 

ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας προμήθειας. 

Δεν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται μόνο για τμήμα της συνολικής προμήθειας κάθε 

ΟΜΑΔΑΣ ή για συγκεκριμένα μόνο είδη τους. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί ως κάτωθι: 

Α) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη συνολική  προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

ομάδας. 

Β) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις 

εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Τμήματος Εμπορίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του. 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων 

οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (377.819,30€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (για 

τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14,15 και 24% (για την ΟΜΑΔΑ16).  

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας αναλύεται ανά ∆οµή σε: 

∆ΟΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» 118.479,05 15.402,28 133.881,33 





 

Σελίδα 5 

Ν.Π.Ι.∆. Κοινωφελής Επιχείρηση Κ.Ε.∆Η.Κ. 191.876,95 32.074,03 223.950,98 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του  ∆ήµου 
Καισαριανής  17.687,60 2.299,39 19.986,99 

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε (1) ένα έτος από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1 όπου παρατίθεται η σχετική Μελέτη της προμήθειας.  

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
9
: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις του, 

− του ν. 4314/2014 (Α' 265)
10,

 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

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

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

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

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
11

 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

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

άλλες διατάξεις”, 

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
12

  

                                                           

9
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
10

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
11

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
12

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

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 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. 
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− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
13

 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

στοιχεία”,  

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

− του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.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» 

− 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.)»,  

− 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. 

− Το πρωτογενές αίτημα του ΝΠΔΔ «Λ. Μανωλίδης» με ΑΔΑΜ: 20REQ00623589 

− Το πρωτογενές αίτημα του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ» με ΑΔΑΜ:20REQ006250649 

− Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Καισαριανής (σχετικά με την προμήθεια που αφορά το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) με ΑΔΑΜ: 20REQ006247359 

− Την από 27/1/2020 Μελέτη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών  

− Την 13/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση μελέτης και των όρων διακήρυξης για 

την προμήθεια τροφίμων, καφέ, αφεψημάτων, εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και ποτών για τις 

ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας, του ΝΠΔΔ Λεωνίδας Μανωλίδης και της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΔΗΚ με ΑΔΑ: ΨΖ0ΗΩΕΨ-9ΤΩ  

− Την ΑΑΥ 146/2020 του Δήμου Καισαριανής (σχετικά με την προμήθεια που αφορά το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο)με ΑΔΑΜ: 20REQ006294349 (εγκεκρıµένο αίτημα) 

− Τις  ΑΑΥ 46, 45, 47 ,48 και 49/2020 του ΝΠΔΔ «Λ. Μανωλίδης» με ΑΔΑΜ:20REQ006289680 

(εγκεκρıµένο αίτημα) 
− Την ΑΑΥ  20/2020  του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ» με ΑΔΑΜ: 20REQ006293134(εγκεκρıµένο αίτημα) 

− Την  12/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού επιτροπών διενέργειας δ/σμού και 

αξιολόγησης προμηθειών για το έτος 2020 με ΑΔΑ: 94ΛΞΩΕΨ-7ΔΞ 

 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 30/3/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 

μ.μ. 
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 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση 

δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της 

παρ. 12 του άρθρου 379. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr την 3/4/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14

  

Προκήρυξη
15

 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/2/20 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
16

 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης  θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
17

.  

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

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
18

:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ θα  λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό . 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο 
19

 
20

 
21

 
22

, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες 

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

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

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
23

  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :  www.kaisariani.gr  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:τον ανάδοχο 
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 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
15

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
16

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 

περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 

βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.   
17

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
18

 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 
19

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
20

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
21

 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
22

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2
Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
23

  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 

βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 

Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 

διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
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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 τους
24

  

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. 

 

                                                           

24
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,

25
  είναι τα ακόλουθα: 

 

1. η με αρ.2020-25598 (20-093684-001) Προκήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΕΛΕΤΗ με τα σχετικά της παραρτήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

            Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 

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

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

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), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
26

. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (6)έξι ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 

                                                           

25
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
26

 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 

ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 

ενδιαφερομένων. 
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κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο
27

. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

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

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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 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
28

. 

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 επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188)
29

. 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. 
30. 

 

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

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

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).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.
31 

 

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

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

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
32

. 

2.1.5 Εγγυήσεις33 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

                                                           

27
 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 
28

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
30

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
31

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 

43 του ν. 4605/2019. 
32

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
33

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
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παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)
34

, 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 προσφορών
35

, 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.  

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.
36

 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
37

 για την υποβολή προσφοράς
38

.  

                                                           

34
  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

35
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 

36
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
37

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
39 

  

 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής40 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής41, που ανέρχεται στο 

ποσό του ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας/ομάδων, για την/τις οποίες 

έχει υποβάλλει την προσφορά του, άνευ ΦΠΑ και με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω. 

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

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

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

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

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

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016
42

. 

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 

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

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού43  
 

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

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

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

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη
44

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

                                                                                                                                                                                                 

38
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 
39

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
40 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

 
41

 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). 
42

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και 

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
43

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
44

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  





 

Σελίδα 13 

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

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

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

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

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

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

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

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

οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

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

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

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

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

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

διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου
45

. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                                                                                                                                                                 

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 

ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
45

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017 





 

Σελίδα 14 

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.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 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   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο 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.
46

 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
47

 

2.2.3.3  Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται
48

 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
49

:  

                                                           

46
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
47

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
48

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
49

  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 

 





 

Σελίδα 15 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
50

,  

(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. 

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,
51

  

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

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

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

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

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

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

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

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

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

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

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
52

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

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

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

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

                                                           

50
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
51

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
52

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

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  





 

Σελίδα 16 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)
53

 και 2.2.3.4 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 
54

. 

2.2.3.7. 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
55

. 

2.2.3.8. 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 Επιλογής56 
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας57  
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.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

                                                           

53
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

54
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

55
  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
56

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 

πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
57

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα58  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
59

  

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν συνάψει τουλάχιστον μία (1) παρόμοια σύμβαση 

προμήθειας με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και να προσκομίσουν βεβαίωση καλής εκτέλεσης για αυτή.   

β) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (οχήματα - μηχανήματα έργου) για την έγκαιρη παράδοση των 

ποσοτήτων των προμηθειών στους χώρους που θα του υποδείξουν οι ανάδοχοι εντός των ορίων του 

Δήμου Καισαριανής, όπως προβλέπεται στην  μελέτη της προμήθειας. 

γ) να διαθέτουν και να μπορούν να υποδείξουν τα ζητούμενα από τη μελέτη της προμήθειας 

πιστοποιητικά ανά είδος, που αφορούν τα τεχνικές τους προδιαγραφές και πρότυπα, από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων.  

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 

παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς
60

. 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.  

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 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 των παραγράφων 2.2.4, 

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 2, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
61

 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

                                                           

58
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα 

μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να 

εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 

πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: 

ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 

ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
59

 Όπως υποσημείωση ανωτέρω. 
60

 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 .  
61

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
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εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.
62

  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών
63

 

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 φορέα
64

 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.
65

  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 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. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα66 67 

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
68

. 

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

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. 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. 5)
69

. 

                                                           

62
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 

Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
63     Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’). 

64
 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

65
 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 

δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
66

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
67

  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 

έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
68

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
69

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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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 2.2.3.4
70

. 

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

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

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

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

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

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

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

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν
71

. 

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 δικαιολογητικών
72

. 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 δικαιολογητικά.
73

 

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβλή του
74

. 

                                                           

70
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016. 
71

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
72

  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. 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

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

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 





 

Σελίδα 20 

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 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2
75

 και 2.2.3.4
76

 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του
77

  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., 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. 

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, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό 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., 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 Εσόδων78. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του
79

 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
80

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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. 

                                                           

75
 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 
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 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
78 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
79

      Πρβλ. 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. 
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  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  





 

Σελίδα 21 

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 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

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

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

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

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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.
81

 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

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. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
82 εκτός αν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους αναθέτοντες φορείς β) τα ζητούμενα από τη μελέτη 

πιστοποιητικά ποιότητας και υγιεινής των προσφερόμενων προϊόντων ISO 22000 ή ισοδύναμο σε ισχύ  

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης 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, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του
 83

.  Στις 

λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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  Πρβλ. 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.  





 

Σελίδα 22 

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. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
84

 που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. 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.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης86  
Κριτήριο ανάθεσης

87
 της Σύμβασης

88
 είναι  
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  

85
 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 
86

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
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Α) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη συνολική  προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

ομάδας. 

Β) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις 

εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 

Τμήματος Εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφέρεια Αττικής,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 1 της Διακήρυξης . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ και για τη συνολική 

προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών, είτε να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες 

ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας προμήθειας. 

Δεν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται μόνο για τμήμα της συνολικής προμήθειας κάθε 

ΟΜΑΔΑΣ ή για συγκεκριμένα μόνο είδη τους. 

 

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
89

. 

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, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

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.)».
90

 

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 

                                                                                                                                                                                                 

87
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 

προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
88 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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 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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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.  

 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για την 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. 
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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.
92

 

 

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
93

, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

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

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

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

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

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

την αξιολόγησή της. 

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 

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

όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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  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. 
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 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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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 

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 όποια 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.
94

 

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

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

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

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 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. 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.
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν
96

: 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 β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 

του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα 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 2).  

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. 

                                                           

94
 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
95

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται 

σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή 

περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος 

υποβολής τους   
96

 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  1 της 

Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

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

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

ως άνω Παράρτημα
97

 
98.

  

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

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
99

. 

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

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

ορίζεται στο άρθρο 2.3.1  

Α) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τη συνολική  προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

ομάδας. 

Β) Για τις ΟΜΑΔΕΣ 5,6,7,10,11,13 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις 

εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Περιφέρειας Αττικής,  της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Τμήματος Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 

ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 

φόρμα, οι συμμετέχοντες θα 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 ως 

άνω τιμή αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης για το 

αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος  . 

Οι ποσοστιαίες εκπτώσεις, για τις περιπτώσεις των ΟΜΑΔΩΝ 5,6,7,10,11,13 ή οι τιμές μονάδας, για τις 

περιπτώσεις των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16, της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένουν 

σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι 

την ολοκλήρωση των παραδόσεων καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται 

στην παρούσα Μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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
100.

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

                                                           

97
 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 

98
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 

υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
99

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 

          
100

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

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 προσφορών101   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 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 παρέτειναν 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 αρχή 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.
102

 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών103 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

συγκεκριμένα 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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
104

  

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 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, 

                                                           

101
 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 

102
  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 

103
 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

104
 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και 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, 

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. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών105 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)
 106

,, 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» κατά την Παρασκευή 3 / 4 / 2020 και ώρα 10:00π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 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  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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

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

τα μέλη του οργάνου
107

. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 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. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  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. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών
108

. 

                                                           

105
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 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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  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
107

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
108

  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση 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 συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

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

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή
109

 προς έγκριση. 

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

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

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

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

4412/2016.  

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

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

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
110

   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων
111

 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
112

 

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

της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου113 - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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 
114

 από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
115

 και 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 2.2.7.2. 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 - 2.2.6  αυτής. 

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

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

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 

94). Ειδικά 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 

δικαιολογητικών
116

. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

                                                           

109
 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

110
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

111
 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του 

ν.4605/2019. 
112

  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
113

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
114

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    
115

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
116

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

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

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

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
117

 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
118

 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
119

 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 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 2.2.6 

(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 προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
120

.  

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

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

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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 ανωτέρω
121

 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. 

                                                           

117
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

118
  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
119

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
120

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
121

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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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
122

, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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 συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) 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 του ν.4412/2016, 

 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013,  

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, 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 
123

. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες
124

 από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
125

.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

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 

                                                           

122
  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
123

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 

και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής. 
124

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
125

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
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αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
126

 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.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
127

. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
128

 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 πιστοποιητικών
129

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, 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 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.
130

  

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 α+ ρθρου 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 προσφυγής 
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 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 

127
 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

128
 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.)».  
129

 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.)”. 
130

  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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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
131

 

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.
132

 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ.
133

 

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
134

. 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 προσφυγής
135

. 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 διαφορετικά
136

. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

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.  
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 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  
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  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
133

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

134  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
136

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση 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  

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, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
137

 

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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

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

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 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 θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

 

4.4 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 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

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

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

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

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
138

. 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 

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 2.2.7.2 

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.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της139 

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/
140 141

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης142  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 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. 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

139
  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 

140
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
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 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 

της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 

Ν. 4412/2016). 
142

 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 





 

Σελίδα 37 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται για το 100% της συμβατικής αξίας των κάθε φορά 

παραδοθέντων ειδών, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ.β του άρθρου 221 του ν.4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του 

παραπάνω νόμου.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016
143

, καθώς 

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

έλεγχο και την πληρωμή 

Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά 

τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας και εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή των τιμολογίων στην 

υπηρεσία 

5.1.2. Toν 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% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
 144

 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 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
145

 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
146

 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
147

  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  

                                                           

143
 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  

144
  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
147

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο
148

 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων149   

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), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

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

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

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. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

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 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

149
 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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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. 4412/2016
150

. 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. 

                                                           

150
   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις απαιτούμενες ποσότητες των προμηθειών, σε χώρο ή 

χώρους, εντός των ορίων του Δήμου Καισαριανής που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου, 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης» ή του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Κ.. Το ωράριο παράδοσης κατά κανόνα γίνεται 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά προτίμηση από τις 8:30-11:00πμ  

Τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

Οι ποσότητες πρέπει να παραδίνονται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα παραγγελίας, κατόπιν 

τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Καισαριανής ή το αντίστοιχο 

αρμόδιο τμήμα του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης» και του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Κ. . 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών, οφείλει 

να ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν, τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η αδυναμία εξυπηρέτησης-παράδοσης των προμηθειών δεν μπορεί να ξεπερνάει τις τρεις φορές το μήνα. 

Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης πέραν των τριών φορών ανά μήνα, ο Δήμος δύναται να προβεί στην 

επιβολή των προβλεπόμενων από το Νόμο ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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 υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. 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 μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
151

  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα 3 της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά 
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 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 41 

την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

την ημέρα της παράδοσης του προϊόντος. 

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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.
152

 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής 

περιορισμούς: 
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 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση του 

αγοραστή. 

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της 

CLASSIFICATION CLAUSES. 

Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο 

αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον 

προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF. 

Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με 

μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους 

επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη 

συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους 

παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, 

όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά. 

Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 

αρχή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. 

β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του. 

γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το 

βάρος (μικτό - καθαρό). 

δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού. 

Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή 

τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 

INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την 

παραλαβή τους. 

 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
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6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

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

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

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

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, 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 παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
153

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                           

153
  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 

περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 

πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125  
Τ.Κ.: 16121 
Τηλ: 2107292601- 2132010756 
Πληροφορίες: Σκαροπούλου Ε. 

 

 

 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ,  

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
 

CPV 
03142500-3  03211300-6 15981000-8 15872400-5 15870000-7 15841000-5 15811100-7 15811500-1 15812000-3 

15113000-3  15131130-5 03212211-2 15982000-5 15884000-8 15871110-8 15842200-4 15842100-3 15851000-8 

15321100-5  15321300-7 15131220-3 03212212-9 15982100-6 15893000-4 15871230-5 15871273-8 15871274-5 

15411100-3  15411110-6 15322100-2 15131400-9 03220000-9 15861000-1 15911000-7 15931200-5 15961000-2 

15612190-9  15612210-6 15431100-9 15331170-9 15131620-7 03221210-1 03222400-7 15111200-1 15800000-6 

15830000-5  15831000-2 15613311-1 15512000-0 15331427-6 15221000-3 15300000-1 15300000-2  

15861100-2 15864100-3 15831200-4 15625000-5 15511100-4 15332100-5 15332240-8 15332290-3  

15872000-1 15872100-2 15865000-9 15833000-6 15810000-9 15511600-9 15541000-2 15544000-3  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑ∆Α 1-16 328.043,60€         
Φ.Π.Α. 13% για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15  

και    

            24% για την ΟΜΑ∆Α16 
 49.775,70€  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε Φ.Π.Α.) 377.819,30€  

 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  27/1/2020   
 

Προς: 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Κοινοποίηση 
Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Καισαριανής 
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Περιλαµβάνονται: 

1. Τεχνική περιγραφή  
2. Συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης. 
3. Τεχνικές προδιαγραφές. 
4. Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης. 
5. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου Καισαριανής. 
6. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας 

Μανωλίδης». 
7. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης (Κ.Ε.∆Η.Κ) του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

 
                                                        
 
 

                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                          Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 

                                                                   ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.                                        ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 
Τ.Κ.: 16121 
Τηλ: 2107292601 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια τροφίµων (γαλακτοκοµικά, είδη παντοπωλείου, σνακ, 
ελαιόλαδο, κρέατα-πουλερικά, αυγά, είδη αρτοποιείου, είδη οπωροπωλείου - κηπευτικά - 
φρούτα, κατεψυγµένα είδη), καφέ, αφεψηµάτων, εµφιαλωµένου νερού, αναψυκτικών και 
ποτών για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» (∆οµές Προσχολικής αγωγής, υγείας, 
ΑΜΕΑ και ΚΑΠΗ), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.∆Η.Κ. (κυλικεία) και του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου  του ∆ήµου Καισαριανής. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

Οι προµήθειες θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης.  
Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
• Του Ν.4555/2018 «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» 
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΚΑΦΕ,ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
• Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
• Του Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
• Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου 
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 

• Της αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθµίσεις για το 
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει µε τις 
τροποποιήσεις του. 

 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα επτά 
χιλιάδων οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (377.819,30€) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13% (για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 
14,15 και 24% (για την ΟΜΑ∆Α16).  

Συγκεκριµένα ανά Οµάδα: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΟΜΑ∆Α (1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 12.845,00 1.669,85 14.514,85 

2 ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 35.546,74 4.621,08 40.167,82 

3 ΟΜΑ∆Α (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.797,00 883,61 7.680,61 

4 ΟΜΑ∆Α (4) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 52.407,20 6.812,94 59.220,14 

5 ΟΜΑ∆Α (5) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΦΠΑ 13 % 13.738,90 1.786,06 15.524,96 

6 ΟΜΑ∆Α (6) ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 52.467,76 6.820,81 59.288,57 

7 ΟΜΑ∆Α (7) ΑΥΓΑ - ΦΠΑ 13 % 2.210,00 287,30 2.497,30 

8 
ΟΜΑ∆Α (8) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) – 
ΦΠΑ13 %  7.842,60 1.019,54 8.862,14 

9 ΟΜΑ∆Α (9) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΦΠΑ 13 % 9.670,00 1.257,10 10.927,10 

10 
ΟΜΑ∆Α (10) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ - 
ΦΠΑ 13 % 25.332,05 3.293,17 28.625,22 

11 ΟΜΑ∆Α (11) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 3.007,50 390,98 3.398,48 

12 ΟΜΑ∆Α (12) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η - 13% ΦΠΑ 8.768,00 1.139,84 9.907,84 

13 
ΟΜΑ∆Α (13) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - 
ΦΠΑ 13% 7.590,00 986,70 8.576,70 

14 
ΟΜΑ∆Α (14) ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ – ΦΠΑ13 
% 17.996,40 2.339,53 20.335,93 

15 ΟΜΑ∆Α (15) ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ - ΦΠΑ 13% 7.006,00 910,78 7.916,78 

16 ΟΜΑ∆Α (16) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - ΦΠΑ 24 % 64.818,45 15.556,43 80.374,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 328.043,60 49.775,70 377.819,30 
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Οι τιµές των προϊόντων για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 5,6,7,10,11,13 είναι βάσει  των ∆ελτίων 
Πιστοποίησης Τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Αττικής, επισηµοποιηµένα στην 15/10/2019 . Για τα είδη της που λόγω της εποχικότητάς 
τους δεν διατίθενται στην αγορά τη δοσµένη περίοδο, ληφθείσα υπόψη αντίστοιχα ∆ελτία 
Τιµών που εκδόθηκαν σε πρότερο χρόνο µέσα στο έτος).  
Η έρευνα τιµών για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16  έγινε από το ελεύθερο εµπόριο, 
το διαδίκτυο καθώς και από καταστήµατα της περιοχής. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας αναλύεται ανά ∆οµή σε: 

∆ΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» 118.479,05 15.402,28 133.881,33 
Ν.Π.Ι.∆. Κοινωφελής Επιχείρηση Κ.Ε.∆Η.Κ. 191.876,95 32.074,03 223.950,98 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του  ∆ήµου 
Καισαριανής  17.687,60 2.299,39 19.986,99 

 
Είναι επιµερισµένος στους κάτωθι Κ.Α. των προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2020 του 
∆ήµου Καισαριανής, του Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» και του Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆Η.Κ. 

∆ΟΜΗ Κ.Α. 

Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» 

15.6481.0001 
15.6481.0002 
15.6481.0005 
15.6481.0006 

Ν.Π.Ι.∆. Κοινωφελής Επιχείρηση Κ.Ε.∆Η.Κ. 64.09 
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Καισαριανής  
 15.6481.0001 

 
Για το έτος 2021 θα πρέπει αντίστοιχα να προβλεφτούν οι ανάλογες πιστώσεις στις 
συνεχιζόµενες προµήθειες, έως του ποσού της συνολικής προβλεπόµενης προµήθειας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                       
΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
     «Λ. ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ»΄΄   ΝΠ∆∆ 
Ταχ. ∆/νση: Κλαζοµενών  46 
     16121    Καισαριανή 
Τηλ: 2107229662 
E-mail: desand3@otenet.gr  
Πληροφορίες: Καµπίτσης Ανδρέας 
 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1. Αντικείµενο της Προµήθειας. 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια τροφίµων (γαλακτοκοµικά, 
είδη παντοπωλείου, σνακ, ελαιόλαδο, κρέατα-πουλερικά, αυγά, είδη αρτοποιείου, είδη 
οπωροπωλείου-κηπευτικά-φρούτα, κατεψυγµένα είδη), καφέ, αφεψηµάτων, εµφιαλωµένου 
νερού, αναψυκτικών και ποτών για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» (∆οµές 
Προσχολικής αγωγής, υγείας, ΑΜΕΑ και ΚΑΠΗ), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.∆Η.Κ. 
(κυλικεία) και του  Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Καισαριανής. 
Άρθρο 2. Συµβατικά στοιχεία. 

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

• Η ∆ιακήρυξη. 
• Η εγκεκριµένη µελέτη του ∆ήµου Καισαριανής (που περιλαµβάνει τη συγγραφή 

υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισµό της προµήθειας και 
την τεχνική περιγραφή). 

• Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 3. Νοµικό πλαίσιο. 

• Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης που συντάσσεται 
βάσει του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει µε τις 
τροποποιήσεις του. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
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Άρθρο 4. Υπογραφή σύµβασης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο ανάδοχος-οι της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος 
υποχρεούται να προσέλθει εντός (10) δέκα ηµερών  από την σχετική πρόσκληση, για 
υπογραφή σύµβασης, καταθέτοντας την προβλεπόµενη εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

Συγκεκριµένα µετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, ο/οι προµηθευτές θα κληθούν 
για την υπογραφή επιµέρους συµβάσεων µε τον κάθε φορέα, ήτοι: 

• Το ∆ήµο Καισαριανής 

• Το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής  

«Λ. Μανωλίδης». 

• Το Ν.Π.Ι.∆. Κοινωφελής Επιχείρηση Καισαριανής Κ.Ε.∆Η.Κ.. 

Η σύµβαση καταρτίζεται από τους εκάστοτε φορείς και υπογράφεται από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης,  των 
τευχών του διαγωνισµού και την κατοχυρωµένη προσφορά του προµηθευτή. 
 

Άρθρο 5. Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 
2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. 

5.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής:  

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό του ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της οµάδας/οµάδων, για την/τις οποίες έχει υποβάλλει την προσφορά του, 
άνευ ΦΠΑ και µε ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς , άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την 
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύµβασης προ Φ.Π.Α. και κατατίθεται από τον ανάδοχο ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
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την υπογραφή της σύµβασης.  

Σε περίπτωση που προµηθευτής/ες αναδειχθούν από τη διαδικασία ανάδοχοι σε 
παραπάνω από µια Οµάδα της προµήθειας, καταθέτουν εγγυητική επιταγή για το συνολικό 
αθροιστικά ποσό. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή της παρασχεθείσας 
προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

Άρθρο 6. Προσφορά-Τιµές. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ΟΜΑ∆ΕΣ και για 
τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών, είτε να υποβάλουν 
προσφορά για µία ή περισσότερες ΟΜΑ∆ΕΣ της παρούσας προµήθειας. 

∆εν γίνεται να καταθέσουν προσφορά που θα δίδεται µόνο για τµήµα της συνολικής 
προµήθειας κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ ή για συγκεκριµένα µόνο είδη τους. 

Η ανάδειξη του αναδόχου γίνεται: 

Α) Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 1,2,3,4,8,9,12,14,15,16 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για τη συνολική  
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας. 

Β) Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 5,6,7,10,11,13 µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωση επί τοις εκατό (%), στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή 
λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Περιφέρειας Αττικής, της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης  του Τµήµατος Εµπορίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 και τις τροποποιήσεις του. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν µπορεί 
να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το 
σύστηµα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι συµµετέχοντες θα 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 ως άνω τιµή αναφοράς 
όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης για το αντίστοιχο 
υπό προµήθεια είδος. 

Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι ποσοστιαίες εκπτώσεις, για τις περιπτώσεις των 
ΟΜΑ∆ΩΝ 5,6,7,10,11,13 ή οι τιµές µονάδας, για τις περιπτώσεις των ΟΜΑ∆ΩΝ 
1,2,3,4,8,9,12,14,15,16, της προσφοράς των προµηθευτών θα παραµένουν σταθερές για 
όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι 
την ολοκλήρωση των παραδόσεων καθενός από τα προς προµήθεια είδη σύµφωνα µε ότι 
προβλέπεται στην παρούσα Μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του 
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προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης 
σύµβασης.  

Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Άρθρο 7. Παράδοση των υλικών. 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις απαιτούµενες ποσότητες των 
προµηθειών, σε χώρο ή χώρους, εντός των ορίων του ∆ήµου Καισαριανής που θα 
υποδείξουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι του ∆ήµου, του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας Μανωλίδης» ή 
του Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆Η.Κ..  

2. Τα έξοδα µεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προµηθευτή. 
3. Οι ποσότητες πρέπει να παραδίνονται εντός τριών (3) ηµερών από την ηµέρα 

παραγγελίας, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
του ∆ήµου Καισαριανής ή το αντίστοιχο αρµόδιο τµήµα του Ν.Π.∆.∆. «Λεωνίδας 
Μανωλίδης» και του Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆Η.Κ. . 

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιµετωπίζει πρόβληµα στην εµπρόθεσµη παράδοση 
των ειδών, οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα πριν, τις 
αρµόδιες υπηρεσίες. 

5. Η αδυναµία εξυπηρέτησης-παράδοσης των προµηθειών δεν µπορεί να ξεπερνάει τις 
τρεις φορές το µήνα. Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης πέραν των τριών φορών 
ανά µήνα, ο ∆ήµος δύναται να προβεί στην επιβολή των προβλεπόµενων από το Νόµο 
ποινικών ρητρών και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

6. Η προµήθεια µπορεί να γίνει είτε τµηµατικά είτε καθ’ όλον. 
7. Ο ∆ήµος, το Ν.Π.∆.∆. «Λ. Μανωλίδης» και το Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆Η.Κ. δεν υποχρεούνται να 

απορροφήσουν το σύνολο των προµηθειών που αναφέρονται στους ενδεικτικούς τους 
προϋπολογισµούς, εφόσον οι ανάγκες τους αποδειχθούν µικρότερες κατά την εκτέλεση 
της σύµβασης προµήθειας. 
 

Άρθρο 8.Προδιαγραφές υλικών. 

Οι προµήθειες θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο ∆ήµος, το Ν.Π.∆.∆ 
«Λ. Μανωλίδης» και το Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆Η.Κ επιφυλάσσονται για κάθε νόµιµο δικαίωµα του 
απέναντι στον προµηθευτή, µηδέ της έκπτωσης αποκλεισµένης. 

 

Άρθρο 9.Παραλαβή. 

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, 
η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την 
αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν 
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συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης 
προθεσµίας, ο ∆ήµος Καισαριανής, το Ν.Π.∆.∆ «Λ. Μανωλίδης» και το Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆Η.Κ 
δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του 
αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 

 

Άρθρο 10. Πληρωµή. 

Οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία θα 
υποβάλλει ο προµηθευτής, µετά τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας και εντός δέκα (10) 
ηµερών από την υποβολή των τιµολογίων στην υπηρεσία. 

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο 
κρατήσεις.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ποσότητες (βάρος, όγκος, τεµάχια) που παρέχονται σε 
συσκευασµένα είδη, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα µελέτη δεν είναι 
περιοριστικές αλλά ενδεικτικές. Το προσφερόµενο συσκευασµένο είδος 
µπορεί να περιέχει ποσότητα ±10% από αυτή που προβλέπεται στη µελέτη 
και η τιµή του να προσαρµόζεται αναλογικά κατά την τιµολόγησή του από τον 
ανάδοχο. 
 
ΟΜΑ∆Α 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

Γάλα εβαπορέ πλήρες ή ελαφρύ. Λευκό αγελαδινό συµπυκνωµένο εβαπορέ 
αποστειρωµένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 
τουλάχιστον 7,5% για το πλήρες και έως 4% λιπαρά για το ελαφρύ σε 
µεταλλική συσκευασία των 410ml. Η ηµεροµηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Το γάλα θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά 
θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, µεταλλικά στοιχεία, 
βιταµίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωµένη ετικέτα αυτού. 
Στον προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας, η 
ηµεροµηνία παραγωγής- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα 
εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής 
(τόπος χρόνος, παρτίδα). 

Το προϊόν θα προέρχεται από νοµίµως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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θα έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού 
ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Θα 
διακινείται όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονοµικές και 
Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και 
σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (πχ. Συσκευασία, βάρος 
συσκευασµένων προϊόντων, ποσότητες , εργοστάσιο παρασκευής, 
φυσικοχηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά συστατικά κ.λ.π.). 

Γάλα υψηλής παστερίωσης - υψηλής θερµικής επεξεργασίας πλήρες ή 
ελαφρύ µέχρι 45 ηµερών. Γάλα Υψηλής Παστερίωσης είναι αυτό που έχει 
υποστεί θερµική επεξεργασία στους +110οC έως +127οC. Στη συσκευασία 
αναγράφονται οι λέξεις «Γάλα» και «Υψηλής Παστερίωσης». Απαγορεύεται η 
αναγραφή των λέξεων «φρέσκο» και «παστεριωµένο». ∆ιατηρείται στο ψυγείο 
έως 45 ηµέρες. 

Το προς προµήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες ( λιπαρά 3,5% ) ή 
ηµιαποβουτυρωµένο (λιπαρά 1,5%), σε συσκευασία εµφιάλωσης ενός (1) 
λίτρου, οποιασδήποτε αναγνωρισµένης µάρκας που διατίθεται στο Λιανικό 
Εµπόριο σύµφωνα µε το άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β). 

Το γάλα θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά 
θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, µεταλλικά στοιχεία, 
βιταµίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωµένη ετικέτα αυτού. 
Στον προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας, η 
ηµεροµηνία παστερίωσης- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα 
απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και 
παραγωγής (τόπος χρόνος, παρτίδα). 

Το προϊόν θα προέρχεται από νοµίµως σε λειτουργία εργοστάσια, τα οποία 
θα έχουν εγκεκριµένη εγκατάσταση µε κωδικό αριθµό έγκρισης κτηνιατρικού 
ελέγχου (σήµα καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Θα 
διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 
Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές ∆ιατάξεις Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να 
δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των προϊόντων τους (πχ. 
Συσκευασία, βάρος συσκευασµένων προϊόντων, ποσότητες , εργοστάσιο 
παρασκευής, φυσικοχηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά, θρεπτικά 
συστατικά κ.λ.π.). 

Κρέµα γάλακτος µε 36% λιπαρά που παράγεται από παστεριωµένο γάλα 
αγελάδας. Σε συσκευασία Tetrapack των 330ml µε καπάκι ασφαλείας για να 
διατηρούνται αναλλοίωτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της.  

Γιαούρτι. Θα είναι φρέσκο αρίστης ποιότητας, στραγγιστό, αποδεδειγµένα 
ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά (10%). 
Συσκευασµένο κατάλληλα σε σφραγισµένο κεσέ 1 κιλού. µε αναγραφόµενη 
εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση, την ηµεροµηνία λήξης η οποία θα 
απέχει τουλάχιστον 1 µήνα από την ηµεροµηνία παράδοσής και να πληροί 
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τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

 

ΟΜΑ∆Α 2,3,4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Χυµός ντοµάτας. Η συσκευασία του να είναι χάρτινη των 500 γρ. Το άνοιγµα 
της συσκευασίας να µην απαιτεί ανοιχτήρι, καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

Ντοµάτα πελτέ αρίστης ποιότητας σε µεταλλικό ειδικό κιτίο των 410 
γραµµαρίων, το οποίο πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και 
κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Ντοµάτα ψιλοκοµµένη αποφλοιωµένη αρίστης ποιότητας σε µεταλλικό ειδικό 
κιτίο των 400 γραµµαρίων, το πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις 
υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Λιαστή Ντοµάτα αρίστης ποιότητας σε γυάλινο δοχείο των 200 γραµµαρίων, 
να διατηρείται σε λάδι, πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και 
κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Κέτσαπ πικάντικη αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 500 ml, η οποία 
πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Ταµπάσκο κοκκινο αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 50 ml, η οποία 
πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 





[14] 
 

Μουστάρδα απαλή αρίστης ποιότητας σε συσκευασία του 1 κιλού, η οποία 
πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

 

Χυµοί φρούτων.  Ως χυµός φρούτων ορίζεται το ζυµώσιµο αλλά µη  ζυµωθέν 
προϊόν που λαµβάνεται από υγιή και ώριµα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, µε 
µηχανικές µεθόδους λήψης και έχει το χρώµα, το άρωµα και τη 
χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι 
οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να 
µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων υλών ή 
ατελούς επεξεργασίας. Ο φυσικός χυµός πορτοκάλι 100% χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης συσκευασµένος σε ειδικό κιτίο του ενός (1) λίτρου και των 330ml για 
τις ατοµικές συσκευασίες, εγκεκριµένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης. Θα 
παρασκευάζεται και θα συσκευάζεται στην Ελλάδα. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. Ο 
πολυβιταµινούχος χυµός θα είναι 100% φυσικός χυµός µε φρούτα και 
βιταµίνες, συσκευασµένος σε συσκευασία Tetrapack, εγκεκριµένων εταιρειών 
ευρείας κατανάλωσης.  

Χυµός λεµονιού αρίστης ποιότητας τυποποιηµένο σε κατάλληλο πλαστικό 
µπουκάλι 350 ml. Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση 
και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Νιφάδες Βρώµης, ολικής άλεσης. Τυποποιηµένα σε κατάλληλη ειδική 
αεροστεγή συσκευασία των 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Νιφάδες δηµητριακών ολικής άλεσης. Τραγανές νιφάδες πολυ-
δηµητριακών από ρύζι και σιτάρι. Πλούσια σε βιταµίνες Β, C, D και σίδηρο. 
Τυποποιηµένα σε κατάλληλη ειδική αεροστεγή συσκευασία των 375 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 
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Ζάχαρη αρίστης ποιότητας, λευκή κρυσταλλικής µορφής, τυποποιηµένη σε 
χάρτινη κατάλληλη συσκευασία καθαρού βάρους ενός (1) κιλού και σε ατοµικά 
στικ των 4gr. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

Ζάχαρη καστανή αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
θα αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα απέχει 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Ζαχαρίνες, τυποποιηµένες σε στικ των 15γρ. και συσκευασµένες. Εξωτερικά 
της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η 
οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητας αλεσµένος και καβουρδισµένος, 
τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία που θα διασφαλίζει την 
προστασία του προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις 
εξωτερικές οσµές, βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Κακάο σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Τσάι (µαύρο, πράσινο, βουνού) αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε 
φακελάκια σε κατάλληλη συσκευασία των 10 τεµαχίων εµποτιζόµενα. 
Εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Χαµοµήλι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε φακελάκια σε κατάλληλη 
συσκευασία των 10 τεµαχίων εµποτιζόµενα. Εξωτερικά της οποίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Ρύζι καρολίνα αρίστης ποιότητας, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και οµοιογενείς, 
καθαρισµένο και αποστειρωµένο. Τυποποιηµένο και συσκευασµένο 
αεροστεγώς σε κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 500 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία 
λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Ρύζι µπονέτ κίτρινο αρίστης ποιότητας, µε καρπούς υγιείς, ξηρούς και 
οµοιογενείς, καθαρισµένο και αποστειρωµένο. Τυποποιηµένο και 
συσκευασµένο αεροστεγώς σε κατάλληλη πλαστική σακούλα βάρους 500 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται, η προέλευση και η 
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ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

Μαργαρίνη soft  αρίστης ποιότητας, φυτικής προέλευσης, κατάλληλη για 
επάλειψη. Συσκευασία τυποποιηµένη σε κατάλληλο πλαστικό κεσεδάκι, 
καθαρού βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα 
απέχει τουλάχιστον 10 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Ξύδι αρίστης ποιότητας, τουλάχιστον 6 βαθµών σε οξικό οξύ. Να προέρχεται 
από σταφύλι και να µην είναι αναπλήρωµα ξυδιού (να µην περιέχει αλκοόλη) 
και να πληροί τους όρους τους άρθρου 39 του Κώδικα Τροφίµων 
Τυποποιηµένο. Σε κατάλληλο πλαστικό µπουκάλι 400 ml. Εξωτερικά του 
µπουκαλιού να αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Ξύδι µπαλσάµικο και κρέµα µπαλσάµικο. Να παράγεται στην Ελλάδα. Το 
προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ειδικό βάρος 
τουλάχιστον 1.060 στους 20°C, στερεό υπόλειµµα τουλάχιστον 120 g/l και 
περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 100 g/l, ενώ πρέπει να 
διατίθεται εµφιαλωµένο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της 
εθνικής νοµοθεσίας για το ξύδι. Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Αραβοσιτέλαιο εγχώριο τυποποιηµένο σε κατάλληλο δοχείο 5 λίτρων, µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. Να παράγεται στην Ελλάδα και να έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά 

C 14:0 Μυριστικό < 0,3 

C 16:0 Παλµιτικό 9 – 14 

C 16:1 Παλµιτελαικό < 0,5 

C 17:0 Μαργαρικό - 

C 17:1 Μαργαρελαικό - 

C 18:0 Στεατικό 0,5 – 4,0 

C 18:1 Ελαικό 24 – 42 

C 18:2 Λινελαικό 34 – 62 

C 18:3 Λινολενικό < 2,0 

C 20:0 Αραχιδικό < 1,0 

C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5 
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C 22:0 Βεχενικό < 0,5 

C 22:1 Ερουκικό - 

C 24:0 Λιγνοκηρικό < 0,5 

C 24:1 Νερβονικό - 

trans – 

Ηλιέλαιο εγχώριο τυποποιηµένο σε κατάλληλο δοχείο 5 λίτρων, µε 
αναγραφόµενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. Να παράγεται στην Ελλάδα και να έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά 

C 14:0 Μυριστικό < 0,5 

C 16:0 Παλµιτικό 3-10 

C 16:1 Παλµιτελαικό < 1,0 

C 18:0 Στεατικό 1-10 

C 18:1 Ελαικό 14-35 

C 18:2 Λινελαικό 55-75 

C 18:3 Λινολενικό < 0,3 

C 20:0 Αραχιδικό < 1,5 

C 20:1 Εικοσενοϊκό < 0,5 

C 22:0 Βεχενικό < 1,0 

C 22:1 Ερουκικό <0,5 

C 24:0 Λιγνοκηρικό < 0,5 

C 24: 1 Εικοσιτετρανοικο < 0,5 

Ζαµπόν βραστό µπούτι ή ωµοπλάτη (από ολόκληρα κοµµάτια κρέατος) 
κοµµένο σε φέτες για τοστ εγχώριο αρίστης ποιότητας. Παρασκευάζεται 
από το µηρό σφαγίου χοίρου χωρίς την επιδερµίδα ή από την ωµοπλάτη του 
σφαγίου χοίρου. Η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% µε ανοχή δύο 
µονάδων. Γενικά για όλα τα αλλαντικά που αποθηκεύονται µέσα σε 
περιβλήµατα πρέπει η θήκη να πληροί επακριβώς όλη την ποσότητα του 
αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η 
θήκη πρέπει να είναι καθαρά διαυγής και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεί. 
Καταστροφή του περιβλήµατος ισοδυναµεί µε απόρριψη του προϊόντος. Η 
σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το βάθος και η οσµή να είναι 
ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. Πρέπει να πληροί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως 
καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την 
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δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις 
εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και 
την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από 
αυτή. 

Φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό εγχώριο κοµµένο σε λεπτές φέτες για τοστ 
αρίστης ποιότητας. Παρασκευάζεται από κρέας γαλοπούλας. Γενικά για όλα 
τα αλλαντικά που ενθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα πρέπει η θήκη να 
πληροί επακριβώς όλη την ποσότητα του αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον 
υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η θήκη πρέπει να είναι καθαρά διαυγής 
και να µην τρίζει όταν ψηλαφισθεί. Καταστροφή του περιβλήµατος ισοδυναµεί 
µε απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το 
βάθος και η οσµή να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. 
Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της 
υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και 
µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα 
σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

Μπέικον συσκευασµένο αρίστης ποιότητας. Παρασκευάζεται από τεµάχια 
κοιλιακού τοιχώµατος του σφαγίου του χοίρου χωρίς την επιδερµίδα και 
αποτελείται από κρέας, λίπος. Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις 
υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε 
φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους 
στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

Σουτζούκι συσκευασµένο αρίστης ποιότητας. Παρασκευάζεται από 

µοσχαρίσιο ή βοδινό κρέας.  Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις 
υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε 
φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους 
στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

Παστουρµάς συσκευασµένο αρίστης ποιότητας. Παρασκευάζεται από 

µοσχαρίσιο κρέας.  Πρέπει να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και 
κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία 
της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση 
και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία 
στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή 

Μαγιονέζα αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 550 ml, η οποία πρέπει να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
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χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Τυροκαυτερή αρίστης ποιότητας σε συσκευασία των 6 κιλών, η οποία πρέπει 
να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Ταραµάς λευκός αρίστης ποιότητας αυγά ψαριών και να πληρεί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και 
τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 

Ταραµάς κόκκινος αρίστης ποιότητας αυγά ψαριών και να πληρεί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως 
καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις 

Πιπέρι µαύρο τριµµένο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 100 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για 
επιτραπέζιο και µαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, 
απαλλαγµένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να µην σκληραίνει το νερό στο 
µαγείρεµα, να µην θολώνει το νερό και να µην είναι εξευγενισµένο σε κενό 
αέρος. Συσκευασµένο σε τυποποιηµένη κατάλληλη πλαστική 

Ρίγανη εγχώρια αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 100 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Κανέλα σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Κανέλα ξύλο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, 
βάρους 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

∆αφνόφυλλο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 
15 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
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την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Γαρύφαλλο ολόκληρο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Γαρύφαλλο τριµµένο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 25 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Μπαχάρι κόκκους αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Μπαχάρι τριµµένο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Φρυγανιά γαλέτα τριµµένη να είναι σε αεροστεγή συσκευασία του 1 kg και 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 6 µηνών εκτός ψυγείου. 

∆υόσµος ξερός αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 
50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Μαγειρική σόδα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε χάρτινο σακουλάκι. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Βανίλιες ζαχαροπλαστικής, άριστης ποιότητας σε φιαλίδια των 1.5γρ και 
συσκευασµένο κατάλληλο για τρόφιµα και είδη ζαχαροπλαστικής. Εξωτερικά 
της οποίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Κύµινο τριµµένο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία, βάρους 50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Πάπρικα τριµµένη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη 
συσκευασία 34 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 
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Πάπρικα καπνιστή τριµµένη αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε 
κατάλληλη συσκευασία 34 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Μπούκοβο αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 40-
50 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Σουσάµι φυσικό και µαύρο. Φυσικό και µαύρο σουσάµι µε καθαρότητα 
τουλάχιστον 99%, προερχόµενο από σπόρος του φυτού Sesamum Indicum L. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Ξηροί καρποί, θα είναι φρέσκοι, απαλλαγµένοι από παράσιτα, δεν θα 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις, δεν θα έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το 
επιτρεπόµενο όριο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Μαρµελάδα βάζο διάφορες γεύσεις φρούτων αρίστης ποιότητας, 
τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 370 - 410 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

Ταχίνι: Από αποφλοιωµένους, ελαφρά ψηµένους και αλεσµένους σπόρους 
σησαµιού. Τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 300 
γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτος από 
την ηµεροµηνία παράδοσης 

Φρουϊ ζελέ σε σκόνη αρίστης ποιότητας (σε διάφορες γεύσεις φρούτων) 
τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 200 γραµµαρίων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Φύλλα ζελατίνης αρίστης ποιότητας, συσκευασία των 80 γραµµαρίων. 

Κουβερτούρα Σοκολάτα αρίστης ποιότητας, περιεκτικότητας σε κακάο 
τουλάχιστον 70% τυποποιηµένη σε κατάλληλη συσκευασία των 125 
γραµµαρίων, και εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, 
η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Τρούφα σοκολάτα χρωµατιστή αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένες σε 
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κατάλληλη συσκευασία των 90 γραµµαρίων, και εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Κράκερς σίτου µε προζύµι: Από αλεύρι σίτου. Ζυµωµένα µε φυσικό προζύµι 
και ψηµένα σε φούρνο. Σε συσκευασία των 140 γραµµαρίων µε ένδειξη 
ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

Κράκερς µε σίκαλη ολικής άλεσης: Από αλεύρι σίτου ολικής άλεσης. 
Ζυµωµένα µε φυσικό προζύµι και ψηµένα σε φούρνο. Σε συσκευασία των 175 
γραµµαρίων µε ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

Κράκερς σίτου µε προζύµι χωρίς ζάγχαρα: Από αλεύρι σίτου χωρίς 
ζάγχαρα. Ζυµωµένα µε φυσικό προζύµι και ψηµένα σε φούρνο. Σε 
συσκευασία των 180 γραµµαρίων µε ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης. 

Μπισκότα γεµιστά µε σοκολάτα αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένα σε 
κατάλληλη συσκευασία των 85 γραµµαρίων και εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Μπισκότα γεµιστά µε γέµιση κρέµα cookies  αρίστης ποιότητας, 
τυποποιηµένα σε κατάλληλη συσκευασία των 66 γραµµαρίων. µε ένδειξη 
ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

Μπισκότα τύπου Πτι-µπερ αρίστης ποιότητας,  τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
συσκευασία των 225 γρ. µε ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης. 

Πατατάκια, φιστικόµπαλες, ποπ κορν: Τα πατατάκια, τα πατατάκια µε 
γεύση bbq, τα ποπ κορν και οι φυστικόµπαλες να είναι σε αεροστεγή 
συσκευασία σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης µε τις 
ανάλογες πιστοποιήσεις της κείµενης νοµοθεσίας και θα πληρούν τους όρους 
υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Αποκλείονται τα 
προϊόντα, ανώµαλου χρώµατος - οσµής, σε συσκευασίες µε ρύπους, 
σχισµένες ή φθαρµένες ή παραµορφώσεις συσκευασίας 

Κασέρι ΠΟΠ εγχώριο: Να είναι εξαιρετικής ποιότητας Α (τύπου υγρ. 40% 
έως 50%) και υπολογισµένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40% τα οποία να 
αναγράφονται επακριβώς στη συσκευασία, ελληνικής παραγωγής. Στην 
ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου κασέρι» η κίτρινο 
τυρί. Να προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό έγκρισης από την αρµόδια 
υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα 
HACCP. Χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσµή ή γεύση. 
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Τυρί ηµίσκληρο εγχώριο φρατζόλα κοµµένο σε φέτες για τοστ αρίστης 
ποιότητας. Πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της 
υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και 
µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα 
σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

Τυρί Γκούντα τριµµένο: Τυρί µαλακό, φτιαγµένο από γάλα αγελάδας, που 
θα έχει πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών 
οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι Α' ποιότητας. Το 
προϊόν θα διατίθεται ήδη τριµµένο σε µικρά οµοιογενή τρίµατα, απαλλαγµένο 
από την επιδερµίδα του τυριού. Να προέρχεται από τυροκοµεία µε αριθµό 
έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία και η Παρασκευή, συντήρηση και 
διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

Φέτα ΠΟΠ εγχώρια αρίστης ποιότητας. Πρέπει να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις 
υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε 
φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους 
στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

Κεφαλοτύρι ΠΟΠ εγχώριο αρίστης ποιότητας. Πρέπει να πληροί τους όρους 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και 
τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε 
φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους 
στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

Τυρί σκληρό 45% λιπαρά (σαγανάκι) εγχώριο κοµµένο σε µερίδες 2-3 
εκατοστά αρίστης ποιότητας. Πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις 
υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε 
φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους 
στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

Γραβιέρα παραδοσιακή ΠΟΠ πικάντικη εγχώρια αρίστης ποιότητας. Πρέπει 
να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων 
κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και 
σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι 
ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά των 
προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα 
υποδειχθούν από αυτή. 
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Κίτρινο ηµίσκληρο τυρί πικάντικο κεφάλι. Πρέπει να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις 
υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε 
φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για 
την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους 
στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

Σκληρό τυρί τύπου ∆ανίας (τριµµένο) αρίστης ποιότητας. Πρέπει να πληροί 
τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής 
χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις και σύµφωνα 
µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της υπηρεσίας. Οι ισχύουσες 
διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων 
µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν 
από αυτή. 

Ζυµαρικά (µακαρόνια, λαζάνια, κριθαράκι) αρίστης ποιότητας, από 100% 
σιµιγδάλι σκληρού σιταριού, ξηραινόµενα εντός ειδικών θαλάµων µε ελαφρά 
θέρµανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιµο. Τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, το καθαρό βάρος, η προέλευση και 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Ζυµαρικά ολικής άλεσης (µακαρόνια, λαζάνια, κριθαράκι) αρίστης 
ποιότητας, από αλεύρι ολικής άλεσης. Τυποποιηµένα σε κατάλληλη 
αεροστεγή συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 
να αναγράφονται τα συστατικά, το καθαρό βάρος, η προέλευση και 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Όσπρια (φασόλια ξερά µεσαίου µεγέθους και φασόλια γίγαντες, φακές 
ψιλές, ρεβίθια, φάβα). Τα προϊόντα να είναι Α' ποιότητας και να πληρούν 
τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
οσµή και αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, 
βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, 
µη συρρικνωµένα και µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα 
σώµατα, απεντοµωµένα µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον 
άνθρωπο, µε ένδειξη στην συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος που θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του. Θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία και 
θα αναγράφονται η προέλευση και το καθαρό βάρος. 

Μέλι εγχώριας παραγωγής αγνό αρίστης ποιότητας θυµαρίσιο, τυποποιηµένο 
σε κατάλληλη γυάλινη ή µεταλλική συσκευασία, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης που θα απέχει τουλάχιστον 1 έτους από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 
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Αλεύρι ολικής άλεσης για όλες τις χρήσεις, από σιτάρι ολικής αλέσεως, 
αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένο από µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε 
τυποποιηµένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους ενός (1) κιλού. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, από σιτάρι λευκό, αρίστης ποιότητας, 
απαλλαγµένο από µικροοργανισµούς, συσκευασµένο σε τυποποιηµένη 
κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους ενός (1) κιλού. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία 
λήξης η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

Άνθος αραβοσίτου σκόνη βανίλια για βράσιµο αρίστης ποιότητας, 
συσκευασµένο και τυποποιηµένο κατάλληλα σε χάρτινο κουτί καθαρού 
βάρους 120 γραµµαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα απέχει 
τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία παράδοσης . 

Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του αρίστης ποιότητας συσκευασµένο σε 
κατάλληλη τυποποιηµένη χάρτινη συσκευασία καθαρού βάρους 500 
γραµµαρίων, χωρίς συντηρητικά. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης η οποία θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Κρέµα βρεφική φαρίν λακτέ (σε σκόνη - στιγµής). Η κρέµα φαρίν λακτέ θα 
πρέπει να περιέχει λινολεικό οξύ, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, εδώδιµες ίνες, 
νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, βιταµίνες A,D,E,C,B1,B2,B6,B12, νιασίνη, 
φολικό οξύ, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη και σίδηρο. Θα περιέχει ενζυµατικά 
υδρολυµένα δηµητριακά και θα περιγράφεται αναλυτικά η περιεκτικότητα στα 
άνω καθώς και το ποσοστό του ύδατος που χρειάζεται για να παρασκευαστεί 
ένα γεύµα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Σιµιγδάλι χονδρό αρίστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια. Τυποποιηµένο σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Σιµιγδάλι ψιλό αρίστης ποιότητας, από σκληρά σιτάρια. Τυποποιηµένο σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 500 γραµµαρίων. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Μπέικιν πάουντερ αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε χάρτινο σακουλάκι, 
καθαρού βάρους 20 γραµµαρίων, που αναλογεί για να φουσκώσει µισό κιλό 
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αλεύρι. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Κόρν φλάουρ αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία των 200 γραµµαρίων. Άµυλο σε σκόνη να είναι αποκλειστικά και 
µόνο προϊόν αλέσεως υγιούς αραβοσίτου βιοµηχανικώς καθαρισµένου από 
πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Σκόνη Σαντιγί αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία των 200 γραµµαρίων Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. 

Ελιές καλαµών χονδρές. Ελιές τύπου καλαµών, σε αριθµό καρπών ανά κιλό 
231 - 260 (τύπου large). Η σάρκα να είναι εύκολα αποσπώµενη του πυρήνα 
και µε χρώµα µαύρο µέχρι µελανοιώδες. Οι ελιές θα διατίθενται σε αεροστεγή 
συσκευασία σε άλµη και φυσικό ξύδι, χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία.  

Πάστα ελιάς από αρίστης ποιότητας ελιές και ελαιόλαδου. Να πληροί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως 
καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. 

Ελιές καλαµών αποπυρηνοµένες. Ελιές τύπου καλαµών αποπυρηνοµένες, 
σε αριθµό καρπών ανά κιλό 241 - 280. Η σάρκα να χωρίς πυρήνα και µε 
χρώµα µαύρο µέχρι µελανοιώδες. Οι ελιές θα διατίθενται σε αεροστεγή 
συσκευασία σε άλµη και φυσικό ξύδι, χωρίς συντηρητικά σε συσκευασία. 

Μανιτάρια κονσέρβα αρίστης ποιότητας σε γυάλινο ειδικό κιτίο των 230 
γραµµαρίων, το οποίο πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και 
κτηνιατρικές διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Πλιγούρι Το προϊόν να είναι Α' ποιότητας και να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και 
αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 
γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα 
και µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα 
µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη στην 
συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος που θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
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παράδοσής του. Θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία και θα 
αναγράφονται η προέλευση και το καθαρό βάρος. 

Φάβα Το προϊόν να είναι Α' ποιότητας και να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και 
αλλοίωση. Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και 
γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνά, µη συρρικνωµένα 
και µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα 
µε φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη στην 
συσκευασία της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 
προϊόντος που θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του. Θα διατίθεται σε αεροστεγή συσκευασία και θα 
αναγράφονται η προέλευση και το καθαρό βάρος. 

 

ΟΜΑ∆Α 5: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο τυποποιηµένο σε κατάλληλο µεταλλικό 
δοχείο 5 λίτρων και πλαστικό δοχείο 1 λίτρου, µε αναγραφόµενη εξωτερικά 
της συσκευασίας την προέλευση και ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και θα 
απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Να παράγεται στην Ελλάδα. Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ και να πληροί τις προδιαγραφές Ελαιολάδου σύµφωνα µε το 
κανονισµό 702/2007 της Ε.Ε. 

 

ΟΜΑ∆Α 6: ΚΡΕΑΤΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

Τα είδη κρεοπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις 
αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές 
διατάξεις. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωµατικών και 
αλλοιωµένων ειδών. 

Το κρέας να είναι από ζώο ηλικίας άνω των 12 έως 24 µηνών, το οποίο να 
βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος για το µοσχάρι 
χωρίς οσµή και αίµατα, άνευ οστών, λίπους, χόνδρων και χωρίς σηµάδια 
αλλοίωσης. η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν 
πρόκειται για µικρό και όχι από κοµµάτια διαφόρων ζώων. 

Πολύ µεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος όπου θα επιδεικνύεται 
η ταυτότητα του ζώου (χώρος προέλευσης, χώρος σφαγής ). 

Τα κρέατα θα πρέπει να έχουν σήµανση σύµφωνα µε την Κοινοτική 
Νοµοθεσία και το άρθρο 11 του Κώδικα τροφίµων και ποτών. Τα ανωτέρω 
προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις που έχουν κωδικό 
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αριθµό Κτηνιατρικής έγκρισης που έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και να σηµαίνονται σύµφωνα µε την κοινοτική 
νοµοθεσία και το άρθρο 11 του κώδικα τροφίµων και ποτών. 

Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά 
των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που 
θα υποδειχθούν από αυτή. Η διανοµή θα πρέπει να γίνεται µε φορτηγά ψυγεία 
και να είναι εφοδιασµένα µε άδεια από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Ο κιµάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας, όπως ακριβώς το 
µεριδοποιηµένο κρέας, θα προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόµιµα, θα 
έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει τις προβλεπόµενες σφραγίδες 
Κτηνιατρικού και Υγειονοµικού ελέγχου. 

Τα κοτόπουλα θα είναι νωπά εγχώρια, τύπου 65% Α, καλής θρέψης και 
άριστης ποιότητας, ανέπαφα, λαµβανοµένης υπόψη της παρουσίασης, 
καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή αίµα, χωρίς 
οποιαδήποτε ξένη οσµή, χωρίς ορατές κηλίδες αίµατος εκτός από όσες είναι 
µικρού µεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασµένα κόκαλα, χωρίς 
σοβαρούς µώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούµενης κατάψυξης. Θα πρέπει 
επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώµα λίπους στο στήθος, στην 
πλάτη και στους µηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6 και Π.∆. 
291/96). Τα εν λόγω χορηγούµενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να 
προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει αριθµό έγκρισης από την αρµόδια 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) 
του κτηνιατρικού ελέγχου, µε ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος. Η 
ηµεροµηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν 
να λήγει 4 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παράδοσης. 

Λουκάνικα συσκευασµένα αρίστης ποιότητας. Στην κατηγορία αυτή 
υπάγονται µόνο λουκάνικα που αποθηκεύονται σε βρώσιµα περιβλήµατα και 
είναι δυνατό να υφίστανται µερική αφυδάτωση ή και κάπνισµα. Η 
περιεκτικότητα σε λίπος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% του προϊόντος. 
Απαγορεύεται η χρήση κρέατος πουλερικών. Γενικά για όλα τα αλλαντικά που 
ενθηκεύονται µέσα σε περιβλήµατα πρέπει η θήκη να πληροί επακριβώς όλη 
την ποσότητα του αλλαντικού, µε χρώµα ανάλογου τον υλικού που 
χρησιµοποιήθηκε. Ακόµα η θήκη πρέπει να είναι καθαρά διαυγής και να µην 
τρίζει όταν ψηλαφισθεί. Καταστροφή του περιβλήµατος ισοδυναµεί µε 
απόρριψη του προϊόντος. Η σύσταση πρέπει να είναι συµπαγής σε όλο το 
βάθος και η οσµή να είναι ευχάριστη ιδιαίτερα στο εσωτερικά του αλλαντικού. 
Πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις και σύµφωνα µε την δεδοµένη κάθε φορά παραγγελία της 
υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και 
µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα 
σηµεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 
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ΟΜΑ∆Α 7: ΑΥΓΑ 

Τα Αυγά πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 
Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύµφωνα µε την 
δεδοµένη παραγγελία της Υπηρεσίας. 

Να είναι ωοσκοπηµένα άνω των 53γρ µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει 
των κείµενων διατάξεων συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο 
συσκευασίας, µε τις παρακάτω προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 
ενδείξεις:  

Όνοµα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρίας που µεριµνά για 
τη συσκευασία 

∆ιακριτικός αριθµός ωοσκοπικού κέντρου 

Κατηγορία αυγού Α 

Κατηγορία Βάρους 

Αριθµός αυγών 

Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας 

Να διατηρούνται στο ψυγείο αµέσως µετά την παραλαβή τους. 

 

ΟΜΑ∆Α 8,9: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Τα είδη Αρτοποιείου πρέπει να είναι Α' ποιότητας και σύµφωνα µε τις 
αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές 
διατάξεις. Οπωσδήποτε δε σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία της 
Υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και 
µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα 
σηµεία που θα υποδειχθούν απ αυτή. 

Άρτος σύµµεικτος φρέσκος καθ. βάρους 350 Γρ. O άρτος να είναι αρίστης 
ποιότητας, λευκός τύπου 70% και θα παραδίδεται 3-4 ώρες µετά τον 
κλιβανισµό, µε δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αποµείωση ως 
προς το βάρος του, να είναι καλά ψηµένος, να έχει σχήµα φρατζόλας ή 
καρβελιού σύµφωνα µε την παραγγελία της υπηρεσίας. 

Άρτος ολικής άλεσης φρέσκος καθ. βάρους 350 Γρ. O άρτος να είναι από 
σταρένιο αλεύρι ολικής αλέσεως από εκλεκτά σιτάρια χωρίς συντηρητικά, µε 
προζύµι. Θα παραδίδεται 3-4 ώρες µετά τον κλιβανισµό, µε δικαιολογηµένη 
µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αποµείωση ως προς το βάρος του, να είναι καλά 
ψηµένος, να έχει σχήµα φρατζόλας ή καρβελιού σύµφωνα µε την παραγγελία 
της υπηρεσίας. 
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Ψωµί τοστ σίτου 500 γρ.και 680-700 γρ, αρίστης ποιότητας.  

Τσουρέκια αρίστης ποιότητας. 

Μελοµακάρονα αρίστης ποιότητας. 

 

ΟΜΑ∆Α 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ 

Τα είδη οπωροπωλείου θα είναι Α' ποιότητας, εγχώρια της εποχής, 
πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών 
από έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, χωρίς µώλωπες, στίγµατα, 
γδαρσίµατα, χωρίς αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από παγετό, νωπά και 
απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, χώµα και ορατά ίχνηλιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά 
και µεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να 
µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους 
χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµείξεις 
διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να µην έχουν υγρασία 
µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο.  

Οπωσδήποτε δε σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία του κάθε τµήµατος. 
Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την αποθήκευση και µεταφορά 
των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σηµεία που 
θα υποδειχθούν απ αυτή. Για ότι δεν προβλέπεται από τον κώδικα τροφίµων 
και ποτών θα ισχύσουν οι εκάστοτε αγορανοµικές και υγειονοµικές διατάξεις. 

Εφιστάται η προσοχή στον προµηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο 
αντίστοιχο τιµολόγιο να αναγράφονται λεπτοµερώς χαρακτηρισµοί του 
προσκοµιζόµενου είδους, κατηγορία, προέλευση ως και κάθε χαρακτηριστικό 
γνώρισµα π.χ. πορτοκάλια Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας κ.λ.π. µήλα Στάρκιν, 
Ντελίσιους, Βόλου κ.λ.π. αχλάδια Κρυστάλια κ.λ.π. 

 Πορτοκάλια µέρλιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα ζουµερά και γλυκά, 
ψιλόφλουδα.  

Μήλα στάρκιν φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά. 

Αχλάδια κρυστάλια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ζουµερά και γλυκά. 

Μπανάνες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριµες γλυκές. 

Πεπόνι φρέσκο αρίστης ποιότητος, ώριµο, ζουµερό και γλυκό. 

Πατάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος. 

Πατάτες φρέσκιες τεµαχισµένες αρίστης ποιότητας. 

Κρεµµύδια ξηρά αρίστης ποιότητος. 

Τοµάτες φρέσκιες αρίστης ποιότητος, ώριµες, ζουµερές και γλυκές. 

Τοµατίνια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, ζουµερά και γλυκά 
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Αγγούρια φρέσκα αρίστης ποιότητος, πράσινα. 

Λάχανο φρέσκο αρίστης ποιότητος, λευκό, σφιχτό. 

Σαλάτα σγουρή (κόκκινη και πράσινη) σε τεµάχια αρίστης ποιότητος, 
φρέσκα. 

Μαρούλι φρέσκο αρίστης ποιότητος, τρυφερά χωρίς µαύρα στίγµατα. 

Κολοκυθάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, γλυκά. 

Καρότα φρέσκα αρίστης ποιότητας, τρυφερά. 

Λεµόνια φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα, ζουµερά. 

Σπανάκι κατεψυγµένο αρίστης ποιότητος, πράσινο. 

Μαϊντανός φρέσκος αρίστης ποιότητος, πράσινος. 

∆υόσµος φρέσκος αρίστης ποιότητος, πράσινος. 

Άνηθος φρέσκος αρίστης ποιότητος, πράσινος. 

Ρόκα φρέσκια αρίστης ποιότητος, πράσινη 

Σέλινο φρέσκο αρίστης ποιότητος, πράσινο. 

Σέλερι φρέσκο αρίστης ποιότητος, πράσινο. 

Κρεµµυδάκια φρέσκα αρίστης ποιότητος, πράσινα. 

Χόρτα εποχής (ιταλικά,ραδίκια, βλήτα) αρίστης ποιότητος, πράσινα. 

Πράσα φρέσκα αρίστης ποιότητος, όχι σπασµένα 

Μανταρίνια κλιµεντίνες φρέσκα, αρίστης ποιότητος, ζουµερά χωρίς 
σπόρους. 

Σκόρδα ντόπια, αρίστης ποιότητας. 

Πιπεριές πράσινες, φρέσκιες τραγανές, µεγάλες για γέµισµα, αρίστης 
ποιότητας. 

Πιπεριές πράσινες κέρατο, φρέσκιες τραγανές, αρίστης ποιότητας. 

Πιπεριές κόκκινες φλωρίνης, τραγανές, φρέσκιες, αρίστης ποιότητας 

Μελιτζάνες αρίστης ποιότητας φρέσκιες. 

Βερίκοκα αρίστης ποιότητας φρέσκα. 

Ροδάκινα αρίστης ποιότητας φρέσκα. 

Μανιτάρια αρίστης ποιότητας φρέσκα 

Σταφύλια σουλτανίνα αρίστης ποιότητας φρέσκα. 
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ΟΜΑ∆Α 11,12,13 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΙ∆Η 
ΙΧΘΥΟΠΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Αρακάς, σπανάκι, φασολάκια, ανάµικτα λαχανικά κατεψυγµένα σε ειδική 
συσκευασία αεροστεγούς φακέλου ενός (1) κιλού Το προϊόν πρέπει να είναι Α’ 
ποιότητας. Στη συσκευασία θα αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του όπου θα φθάνει στην ορισµένη από τον παρασκευαστή 
θερµοκρασία κατάψυξης. Θα είναι ελληνικής παραγωγής και θα συσκευάζεται 
στην Ελλάδα. 

ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

Πέρκα φιλέτο: Α' ποιότητας, προσφάτου καταψύξεως και σύµφωνα µε τις 
αγορανοµικές διατάξεις. Θα φτάνει δε στην υπηρεσία στην ορισµένη από τις 
κείµενες διατάξεις θερµοκρασία κατάψυξης. 

Τα κατεψυγµένα είδη ιχθυοπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας, προσφάτου 
καταψύξεως και σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις, τους όρους του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις 
Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Τα χορηγούµενα κατεψυγµένα ψάρια 
θα είναι πρώτης ποιότητας καταψυγµένα κατά µονάδα (IQF) και να είναι 
συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β 
χαρτοκιβώτιο) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ηµεροµηνία 
καταψύξεως, ηµεροµηνία λήξης, χώρα προέλευσης, αριθµός έγκρισης 
εργαστηρίου σε περίπτωση τεµαχισµού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά 
την παράδοση θα βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι 
τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι 
ανάλογο µε το είδος και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τα χορηγούµενα 
κατεψυγµένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύµφωνα µε το σχετικό 
Προεδρικό ∆ιάταγµα. Άριστη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανοµικής 
διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και παραλαβή ελαττωµατικών και 
αλλοιωµένων ειδών. Οπωσδήποτε δε να είναι σύµφωνα µε την δεδοµένη 
παραγγελία της Υπηρεσίας. Οι ισχύουσες διατάξεις εφαρµόζονται και για την 
αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων µέχρι και την παράδοσή τους στην 
Υπηρεσία στα σηµεία που θα υποδειχθούν απ αυτή. Η διανοµή θα πρέπει να 
γίνεται µε φορτηγά ψυγεία και να είναι εφοδιασµένα µε άδεια από την 
Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Φύλλο κρούστας, αρίστης ποιότητας συσκευασµένο σε ειδικό αεροστεγή 
φάκελο 450 γρ, που θα είναι τοποθετηµένοι σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα 
αναγράφονται τα συστατικά η προέλευσης και ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης η 
οποία θα απέχει 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσής της όπου θα 
φθάνει στην ορισµένη από τον παρασκευαστή θερµοκρασία κατάψυξης. 

Κατεψυγµένη βάση πίτσας µε σάλτσα ντοµάτας: Να είναι φτιαγµένες µε 





[33] 
 

αλεύρι σίτου µε προζύµι ή µάγια δουλεµένη µε ελαιόλαδο, µε σάλτσα από 
ώριµες ντοµάτες. Έτοιµες για να δεχτούν πρόσθετα (τυρί, αλλαντικά κτλ). 
Καθαρό βάρος κατά προσέγγιση το τεµάχιο 250gr.  

κατεψυγµένα λουκανικοπιτάκια σφολιάτα: Να είναι φτιαγµένα µε φύλλο 
σφολιάτας και λουκάνικο άριστης ποιότητας . Έτοιµα για ψήσιµο. Καθαρό 
βάρος 1κιλου. Να διατηρούνται σε καταψύκτη µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 
τους.  

κατεψυγµενα τυροπιτάκια σφολιατα: Να είναι φτιαγµένα µε φύλλο 
σφολιάτας και τυρί φέτα άριστης ποιότητας . Έτοιµα για ψήσιµο. Καθαρό 
βάρος 1κιλου. Να διατηρούνται σε καταψύκτη µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 
τους.  

 

ΟΜΑ∆Α 14: ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ 

Καφές ελληνικός αρίστης ποιότητας αλεσµένος και καβουρδισµένος, σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία που θα διασφαλίζει την προστασία του 
προϊόντος από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τις εξωτερικές οσµές. 
Η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος να απέχει τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσής του. 

Καφές γαλλικός (φίλτρου): Καφές γαλλικός φίλτρου µε καφεΐνη ή χωρίς, 
αρίστης ποιότητος αλεσµένος και καβουρδισµένος, σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα 
συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Καφές στιγµιαίος: Αρίστης ποιότητος αλεσµένος και καβουρδισµένος, 
τυποποιηµένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα συστατικά και η ηµεροµηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

Καφές εσπρέσο καβουρδισµένοι κόκκοι: Καφές εσπρέσο των ποικιλιών 
arabica & robusta ή µίγµα (χαρµάνι) αυτών σε κόκκους, µη αλεσµένος. 
Αρίστης ποιότητος. οµοιογενής µε καφεΐνη και χωρίς.  

Σοκολάτα ρόφηµα: Ρόφηµα αρίστης ποιότητος σε κατάλληλη αεροστεγή 
συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση τα 
συστατικά και η ηµεροµηνία λήξης . 

  

ΟΜΑ∆Α 15: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

Το νερό θα πρέπει να είναι σε πλαστική φιάλη PET όπως αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό και πάνω σε αυτή να αναγράφεται η ηµεροµηνία 
λήξης και ο τόπος παρασκευής. Να µην εµφανίζει φυσαλίδες και να µην 
περιέχει πρόσθετες χρωστικές. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 149 
του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  
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ΟΜΑ∆Α 16: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

Όλα τα προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιρειών ευρείας 
κατανάλωσης και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί 
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του 
ΕΦΕΤ και της ΕΕ.  

Τα αναψυκτικά ανθρακούχα και µη καθώς και το παγωµένο τσάι πρέπει να 
είναι σε αλουµινένιο κουτάκι 330ml ή σε πλαστική φιάλη PET ή σε γυάλινη 
φιάλη.  

Τα αλκοολούχα ποτά πρέπει να είναι σε γυάλινη φιάλη 275ml. 

O µπύρες πρέπει να είναι σε αλουµινένιο κουτάκι 330ml ή σε γυάλινη φιάλη.  

Η µπύρα βαρέλι θα πρέπει να είναι σε συσκευασία 20 lt 

Το κρασί συσκευασία 10lt καθώς και η συσκευασία 5lt Ούζου και Τσίπουρου 
θα πρέπει να είναι σε πλαστική φιάλη PET.  

Τα ποτά (κονιάκ, τζιν, βοτκα, ουίσκι) θα πρέπει να είναι σε γυάλινη φιάλη, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Θα είναι 
αρίστης ποιότητας εγκεκριµένων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης. 

Η ηµεροµηνία λήξης των προϊόντων πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και δεν 
δύναται να είναι µικρότερη των (1) έτους τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 
παραλαβής τους. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται το 
σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν τον παραγωγό και το προϊόν. 
Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 144 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. Αποκλείονται τα προϊόντα, 
ανώµαλου χρώµατος - οσµής, σε συσκευασίες µε ρύπους, σχισµένες ή 
φθαρµένες ή παραµορφώσεις µεταλλικής συσκευασίας. 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ    ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125  
Τ.Κ.: 16121 
Τηλ: 2107292601 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΟΜΑ∆Α (1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 12.845,00 1.669,85 14.514,85 

2 ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 35.546,74 4.621,08 40.167,82 

3 ΟΜΑ∆Α (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.797,00 883,61 7.680,61 

4 ΟΜΑ∆Α (4) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 52.407,20 6.812,94 59.220,14 

5 ΟΜΑ∆Α (5) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΦΠΑ 13 % 13.738,90 1.786,06 15.524,96 

6 ΟΜΑ∆Α (6) ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 52.467,76 6.820,81 59.288,57 

7 ΟΜΑ∆Α (7) ΑΥΓΑ - ΦΠΑ 13 % 2.210,00 287,30 2.497,30 

8 
ΟΜΑ∆Α (8) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) – 
ΦΠΑ13 %  7.842,60 1.019,54 8.862,14 

9 ΟΜΑ∆Α (9) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΦΠΑ 13 % 9.670,00 1.257,10 10.927,10 

10 
ΟΜΑ∆Α (10) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ - 
ΦΠΑ 13 % 25.332,05 3.293,17 28.625,22 

11 ΟΜΑ∆Α (11) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 3.007,50 390,98 3.398,48 

12 ΟΜΑ∆Α (12) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η - 13% ΦΠΑ 8.768,00 1.139,84 9.907,84 

13 
ΟΜΑ∆Α (13) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - 
ΦΠΑ 13% 7.590,00 986,70 8.576,70 

14 
ΟΜΑ∆Α (14) ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ – ΦΠΑ13 
% 17.996,40 2.339,53 20.335,93 

15 ΟΜΑ∆Α (15) ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ - ΦΠΑ 13% 7.006,00 910,78 7.916,78 

16 ΟΜΑ∆Α (16) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - ΦΠΑ 24 % 64.818,45 15.556,43 80.374,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 328.043,60 49.775,70 377.819,30 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

Μ
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Ν
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∆
Α

 

CPV 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Ε
Σ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

  ΟΜΑ∆Α 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ            

1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ml ΠΛΗΡΕΣ  
ΤΕΜ 

15511600-
9 5400 0,70   3.780,00 

2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ml LIGHT 
ΤΕΜ 

15511600-
9 50 0,70   35,00 

3 
ΓΑΛΑ  ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ 
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 45 ΗΜΕΡΩΝ  

ΤΕΜ 
15511100-

4 4300 1,00   4.300,00 

4 
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΌΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ LIGHT 
ΜΕΧΡΙ 45 ΗΜΕΡΩΝ 

ΤΕΜ 
15511100-

4 1000 1,00   1.000,00 

5 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ 330ml 
ΤΕΜ 

15510000-
6 100 2,10   210,00 

6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 10% ΛΙΠΑΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15551300-
8 1600 2,20   3.520,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
      

  
12.845,00 

  ΦΠΑ 13%         1.669,85 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         14.514,85 

        

  ΟΜΑ∆Α 2: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ            

1 
ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 ml. ΤΕΜ 

15322100-
2 2630 0,42   1.104,60 

2 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 400 gr ΤΕΜ 

15322100-
2 2700 0,51   1.377,00 

3 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 gr ΤΕΜ 

15331427-
6 1000 0,95   950,00 

4 
ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΛΑ∆Ι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 

15332400-
8 80 2,44   195,20 

5 
ΚΕΤΣΑΠ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 580 ml ΤΕΜ 

15871230-
5 20 1,95   39,00 

6 
ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α ΑΠΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15871230-
5 40 2,00   80,00 

7 ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 330ml ΤΕΜ 

15321000-
4 700 0,90   630,00 

8 ΧΥΜΟΣ 1 lt ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100% ΤΕΜ 15321100-
5 

1100 0,95 € 
1.045,00 

9 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 350 gr. ΤΕΜ 15321300-
7 300 0,40 € 

120,00 

10 ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 gr. ΤΕΜ 15613311-
1 

420 1,80 € 
756,00 

11 ΝΙΦΑ∆ΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 500 gr. 

ΤΕΜ 15613311-
1 

670 2,00 € 

1.340,00 

12 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15831200-
4 3800 0,70   2.660,00 

13 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΕ ΣΤΙΚ 4gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜ ΤΕΜ 

15831200-
4 12 10,00   120,00 

14 
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr TEM 

15831000-
2 500 1,30   650,00 
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15 
ΖΑΧΑΡΙΝΕΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ 100 ΣΤΙΚ 15gr ΤΕΜ 

15830000-
5 180 3,00   540,00 

16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 500gr ΤΕΜ 15861000-
1 

120 5,60 € 
672,00 

17 
ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 gr 

ΤΕΜ 15841000-
5 60 0,91   54,60 

18 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ * 0.80 gr 

ΤΕΜ 15864100-
3 500 0,60   300,00 

19 ΤΣΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ * 0.80 gr 

ΤΕΜ 15864100-
3 500 1,00   500,00 

20 ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ * 0.80 gr 

ΤΕΜ 15864100-
3 500 0,60   300,00 

21 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 
* 0.80 gr 

ΤΕΜ 15865000-
9 300 0,60   180,00 

22 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 gr. ΤΕΜ 03211300-
6 

800 0,72 € 
576,00 

23 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ  500 gr. ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜ 03211300-
6 

2400 0,65 € 
1.560,00 

24 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500gr ΤΕΜ 

15431100-
9 370 1,55   573,50 

25 
ΞΥ∆Ι ΦΙΑΛΗ  400 ml  ΤΕΜ 

15871110-
8 420 0,27   113,40 

26 
ΞΥ∆Ι ΜΠΑΛΣΑΜΙΚΟ ΦΙΑΛΗ 250 ml  ΤΕΜ 

15871110-
8 70 1,45   101,50 

27 
ΞΥ∆Ι ΚΡΕΜΑ ΜΠΑΛΣΑΜΙΚΟ ΦΙΑΛΗ 250 ml ΤΕΜ 

15871110-
8 50 2,00   100,00 

28 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt ΕΓΧΩΡΙΟ  ΤΕΜ 

15411100-
3 70 6,55   458,50 

29 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt ΕΓΧΩΡΙΟ  ΤΕΜ 

15871110-
8 50 6,80   340,00 

30 
ΤΑΜΠΑΣΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 50 ml ΤΕΜ 

15871110-
8 30 2,90   87,00 

31 ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ  ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛ 

15112120-
3 250 7,20   1.800,00 

32 
ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ ΜΠΟΥΤΙ Η ΩΜΟΠΛΑΤΗ (ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΜΜ. ΚΡΕΑΤΟΣ) ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  ΚΙΛ 

15131400-
9 235 7,08   1.663,80 

33 
ΜΠΕΪΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 900 gr ΚΙΛ 

15131220-
3 50 8,16   408,00 

34 
ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΚΙΛ 

15131220-
3 30 13,90   417,00 

35 
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛ 

15131220-
3 10 21,55   215,50 

36 
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 ml ΤΕΜ 

15871273-
8 120 1,64   196,80 

37 
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΙΛ 

15871274-
5 5 5,70   28,50 

38 
ΤΑΡΑΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛ 

15871274-
5 12 13,44   161,28 

39 
ΤΑΡΑΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΙΛ 

15871274-
5 4 10,92   43,68 

40 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100 gr. ΤΕΜ 

15872100-
2 700 0,95   665,00 

41 
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ 

15872400-
5 270 0,65   175,50 

42 
ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙΛΟ ΤΕΜ 

15872400-
5 20 1,00   20,00 

43 
ΡΙΓΑΝΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ 100 gr. ΤΕΜ 

15872000-
1 140 0,90   126,00 

44 
ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,53   26,50 

45 
ΚΑΝΕΛΛΑ(ΞΥΛΟ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr. ΤΕΜ 

15872000-
1 180 0,75   135,00 

46 
∆ΑΦΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 gr. ΤΕΜ 

15872000-
1 110 1,10   121,00 

47 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 25 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 90 0,86   77,40 

48 
ΜΠΑΧΑΡΙ  ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  50 gr.  ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,80   40,00 

49 
ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr. ΤΕΜ 

15872000-
1 90 0,80   72,00 
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50 
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΓΑΛΕΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛ 

15872000-
1 100 3,45   345,00 

51 
ΦΥΛΛΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ 80 gr ΤΕΜ 

15812100-
4 50 5,22   261,00 

52 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΟ 50 gr.  ΤΕΜ 

15872000-
1 50 2,00   100,00 

53 ∆ΥΟΣΜΟΣ  ΞΕΡΟΣ 50 gr. ΤΕΜ 15872000-
1 40 0,50   20,00 

54 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  ΣΟ∆Α ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 gr ΤΕΜ 

15870000-
7 28 1,21   33,88 

55 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΦΥΑΛΛΙ∆ΙΑ Χ 0,03gr ΤΕΜ 

15872000-
1 60 0,91   54,60 

56 
ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr  ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,41   20,50 

57 ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΒΑΖΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 gr. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ 

ΤΕΜ 15332290-
3 

400 1,40 € 
560,00 

58 ΤΑΧΙΝΙ  300gr ΤΕΜ 1580000-6 600 2,90 € 1.740,00 

59 ΦΡΟΥΙ  ΖΕΛΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ∆ΙΠΛΟ  200 gr ΤΕΜ 15332240-
8 100 1,10 € 

110,00 

60 
ΠΑΠΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 5 0,49   2,45 

61 
ΠΑΠΡΙΚΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 20 1,21   24,20 

62 
ΜΠΟΥΚΟΒΟ 40 - 50 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,67   33,50 

63 
ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ ΚΙΛ 

15332200-
6 20 7,12   142,40 

64 ΣΟΥΣΑΜΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr 
ΤΕΜ 

03111500-
7 5 0,84   4,20 

65 ΣΟΥΣΑΜΙ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr 
ΤΕΜ 

03111500-
7 5 1,63   8,15 

66 
ΣΤΑΦΙ∆Α ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΙΛ 

03220000-
9 20 3,80   76,00 

67 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ ΩΜΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΚΙΛ 

03220000-
9 20 12,54   250,80 

68 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΣΠΟΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50gr ΤΕΜ 

03220000-
9 150 1,50   225,00 

69 
ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 

03220000-
9 200 2,70   540,00 

70 
ΚΑΡΥ∆ΟΨΥΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 

03220000-
9 300 3,10   930,00 

71 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΠΙΝΑΤΣ ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ 
ΣΥΣΚ 1kg ΤΕΜ 

15332300-
7 400 5,00   2.000,00 

72 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ ΨΗΜΕΝΟ 
ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΚ 1kg ΤΕΜ 

15332300-
7 100 5,00   500,00 

73 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΞ (Αιγίνης, Στραγάλι, 
Αµύγδαλο, Κοκτέηλ, Φιστίκι, Κάσιους) ΤΕΜ 

15332300-
7 100 13,10   1.310,00 

74 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125 gr ΤΕΜ 

15842200-
4 160 0,76   121,60 

75 
ΤΡΟΥΦΙΤΣΑ  ΧΡΩΜΑΤ/ΣΤΗ 90 gr ΤΕΜ 

15842200-
4 10 1,22   12,20 

76 
ΚΡΑΚΕΡΣ ΣΙΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ 140gr ΤΕΜ 

15800000-
6  500 0,95   475,00 

77 
ΚΡΑΚΕΡΣ ΜΕ ΣΙΚΑΛΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 175gr ΤΕΜ 

15800000-
6 200 0,95   190,00 

78 ΚΡΑΚΕΡΣ ΣΙΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΓΧΑΡΑ 
165gr ΤΕΜ 

15800000-
6 200 0,95   190,00 

79 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
85 gr ΤΕΜ 

15821200-
1 1000 0,60   600,00 

80 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑ COOKIES 
66gr TEM 

15821200-
1 1000 0,60   600,00 

81 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225gr ΤΕΜ 

15821200-
1 200 0,75   150,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         35.546,74 

  ΦΠΑ 13%         4.621,08 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         40.167,82 
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  ΟΜΑ∆Α 3: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚΣ            

1 
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120gr TEM 

15312100-
9 3500 0,67   2.345,00 

2 
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ 290gr TEM 

15312100-
9 1000 1,60   1.600,00 

3 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120gr TEM 

15312100-
9 3500 0,67   2.345,00 

4 ΦΥΣΤΙΚΟΜΠΑΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 102gr TEM 

15894000-
1 350 0,74   259,00 

5 
ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 85gr TEM 

15894000-
1 400 0,62   248,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         6.797,00 

  ΦΠΑ 13%         883,61 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         7.680,61 

        

  ΟΜΑ∆Α 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ            

1 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  ΚΙΛ 

15541000-
2 280 6,64   1.859,20 

2 
ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ (ΤΡΙΜΜΕΝΟ) ΚΙΛ 

15541000-
2 540 6,64   3.585,60 

3 
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛ 

15542300-
2 1520 6,40   9.728,00 

4 
ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΠΟΠ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛ 

15541000-
2 600 6,50   3.900,00 

5 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΠΟΠ  ΤΡΙΜΜΕΝΟ 400gr ΚΙΛ 15544000-
3 

400 7,08 € 
2.832,00 

6 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΚΙΛ 

15544000-
3 100 9,90   990,00 

7 ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 45% ΛΙΠΑΡΑ (ΣΑΓΑΝΑΚΙ) ΚΟΜΜΕΝΟ 
ΣΕ ΜΕΡΙ∆ΕΣ 2-3 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΙΛ 

15544000-
3 800 8,15   6.520,00 

8 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ  ΚΙΛ 

15541000-
2 50 6,70   335,00 

9 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ∆ΑΝΙΑΣ (ΤΡΙΜΜΕΝΟ) ΚΙΛ 

15541000-
2 15 6,80   102,00 

10 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 gr.    ΤΕΜ 

15851100-
9 500 0,71   355,00 

11 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 gr.   ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ 15851100-
9 1980 1,50 € 

2.970,00 

12 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 

03221210-
1 1800 1,05   1.890,00 

13 
ΦΑΚΕΣ 500 gr.  ΤΕΜ 

03212211-
2 2750 0,62   1.705,00 

14 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr. ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΕΜ 

03221210-
1 1100 1,95   2.145,00 

15 ΡΕΒΙΘΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr ΤΕΜ 03212212-
9 

850 1,50 € 
1.275,00 

16 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 230 gr ΤΕΜ 

03221210-
1 50 0,88   44,00 

17 ΜΕΛΙ 1000 gr ΤΕΜ 03142100-
9 400 6,00 € 

2.400,00 

18 ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜ 15612000-
1 

530 0,95 € 
503,50 

19 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) ΕΝΟΣ 
ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 15612000-

1 60 1,40 € 
84,00 

20 ΑΛΕΥΡΙ  ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 GR ΤΕΜ 

15612190-
9 160 0,73   116,80 

21 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣ. ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 gr. (ΓΙΑ 
ΒΡΑΣΙΜΟ) ΤΕΜ 

15612210-
6 330 0,62   204,60 

22 ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΦΑΡΙΝ -ΛΑΚΤΕ (ΣΤΙΓΜ) ΤΕΜ 15884000-
8 

80 2,85 
228,00 

23 
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΧΟΝΤΡΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  gr ΤΕΜ 

15625000-
5 150 1,24   186,00 

24 ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΨΙΛΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  gr ΤΕΜ 15625000- 100 1,24   124,00 
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5 

25 
ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 

15842000-
2 50 2,21   110,50 

26 
ΜΠΕΙΚΙΝ  ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 gr ΤΕΜ 

15851000-
8 80 0,35   28,00 

27 
ΚΟΡΝΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 gr.  ΤΕΜ 

15851000-
8 90 0,80   72,00 

28 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 500 gr  ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ  15851100-
9 

150 1,50 € 
225,00 

29 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr.  ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ 15851100-
9 3800 1,50 € 

5.700,00 

30 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  ΠΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr  ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ 15851100-
9 

400 1,50 € 
600,00 

31 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 500 gr  ΤΕΜ 15851100-
9 

500 0,71 € 
355,00 

32 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 500 gr  ΤΕΜ 15851100-
9 

200 0,71 € 
142,00 

33 
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΧΟΝ∆ΡΕΣ ΚΙΛ 

03222400-
7 150 4,33   649,50 

34 
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟΠΥΡΗΝΟΜΕΝΕΣ ΚΙΛ 

15331466-
1 20 9,00   180,00 

35 
ΠΛΗΓΟΥΡΙ  ΚΙΛ 

03222400-
7 50 2,80   140,00 

36 
ΦΑΒΑ ΚΙΛ 

03222400-
7 50 2,45   122,50 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         52.407,20 

  ΦΠΑ 13%         6.812,94 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         59.220,14 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 5: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο             

1 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt ΤΕΜ 

15411110-
6 453 23,80   10.781,40 

2 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 1 lt ΤΕΜ 

15411110-
6 650 4,55   2.957,50 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         13.738,90 

  ΦΠΑ 13%         1.786,06 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         15.524,96 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 6: ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ            

1 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΕΛΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛ 

15131620-
7 3650 6,27   22.885,50 

2 
ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΛ 

15113000-
3 1050 3,47   3.643,50 

3 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΣ ΚΙΛ 

15113000-
3 500 3,39   1.695,00 

4 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΚΙΛ 

15113000-
3 250 4,00   1.000,00 

5 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΕΜΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (ΤΗΓΑΝΙΑ) ΚΙΛ 

15113000-
3 400 4,00   1.600,00 

6 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΝΣΕΤΑ  ΚΙΛ 

15113000-
3 50 4,25   212,50 

7 
ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛ 

15111200-
1 1020 7,68   7.833,60 

8 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΙΛ 

15131130-
5 500 6,20   3.100,00 

9 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ  ΚΙΛ 

15112130-
6 1400 4,43   6.202,00 

10 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ  ΚΙΛ 

15112130-
6 1550 2,00   3.100,00 

11 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΙΛ 

15112130-
6 50 2,15   107,50 

12 
ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΚΙΛ 

15111200-
1 30 4,80   144,00 
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13 ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ 
(ΕΤΟΙΜΟ)  ΚΙΛ 

15113000-
3 84 5,15   432,60 

14 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ 
(ΕΤΟΙΜΟ)  ΚΙΛ 

15112130-
6 84 6,09   511,56 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         52.467,76 

  ΦΠΑ 13%         6.820,81 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         59.288,57 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 7: ΑΥΓΑ            

1 
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55gr ΤΕΜ 

03142500-
3 17000 0,13   2.210,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         2.210,00 

  ΦΠΑ 13%         287,30 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         2.497,30 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 8: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ          

1 
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 680 – 700 gr. ΤΕΜ 

15811500-
1 600 0,95   570,00 

2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 13x13 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500gr  ΤΕΜ 
15811500-

1 600 0,95   570,00 

3 
ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ-ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ ΚΙΛ 

15820000-
2 700 3,50   2.450,00 

4 
ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΙΛ 

15820000-
2 50 3,60   180,00 

5 
ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΑΚΟΣ 400gr ΤΕΜ 

15821150-
5 300 2,22   666,00 

6 
ΚΡΟΥΤΟΝ 500gr ΤΕΜ 

15821150-
5 20 6,53   130,60 

7 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ   ΚΙΛ 15810000-
9 

400 5,31 € 
2.124,00 

8 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛ 15810000-
9 

200 5,76 € 
1.152,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         7.842,60 

  ΦΠΑ 13%         1.019,54 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         8.862,14 

        

  ΟΜΑ∆Α 9: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ            

1 ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 350 
gr. ΤΕΜ 

15811100-
7 1500 0,58   870,00 

2 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟ 
ΒΑΡΟΣ 350 gr. ΤΕΜ 15811100-

8 11000 0,80 € 
8.800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         9.670,00 

  ΦΠΑ 13%         1.257,10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         10.927,10 

        

        

  
ΟΜΑ∆Α 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-
ΦΡΟΥΤΑ       

    

1 
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100  gr ΤΕΜ 

15300000-
1 1500 0,35   525,00 

2 
∆ΥΟΣΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100 gr ΤΕΜ. 

15300000-
1 185 0,35   64,75 

3 
ΑΝΗΘΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100  gr ΤΕΜ 

15300000-
1 800 0,40   320,00 

4 
ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ 

15300000-
1 250 1,04   260,00 

5 
ΠΡΑΣΣΟ ΚΙΛ 

15300000-
1 500 1,04   520,00 
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6 
ΣΕΛΕΡΥ ΚΙΛ 

15300000-
1 70 1,08   75,60 

7 
ΣΚΟΡ∆Α ΤΕΜ 

15300000-
1 600 0,33   198,00 

8 
ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛ 

15300000-
1 1150 0,56   644,00 

9 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 3280 0,48   1.574,40 

10 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 70 1,00   70,00 

11 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 620 1,39   861,80 

12 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 550 1,29   709,50 

13 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΕΡΑΤΟ ΚΙΛ 

15300000-
1 600 1,29   774,00 

14 
ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛ 

15300000-
1 2300 0,80   1.840,00 

15 
ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 40 1,17   46,80 

16 
ΑΓΓΟΥΡΙΑ  ΤΕΜ 

15300000-
1 1600 0,35   560,00 

17 ΜΑΡΟΥΛΙΑ TEM 15300000-
1 

900 0,55 € 
495,00 

18 
ΣΑΛΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΓΟΥΡΗ ΤΕΜ 

15300000-
1 250 0,60   150,00 

19 
ΣΑΛΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΓΟΥΡΗ ΤΕΜ 

15300000-
1 250 0,60   150,00 

20 
ΡΟΚΑ ∆ΕΜΑ 100gr ΤΕΜ 

15300000-
1 500 0,38   190,00 

21 
ΛΑΧΑΝΟ  ΚΙΛ 

15300000-
1 900 0,48   432,00 

22 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  ΚΙΛ 15300000-
1 

1700 1,30 € 
2.210,00 

23 
ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛ 

15300000-
1 1000 0,89   890,00 

24 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛ 

15300000-
1 750 0,61   457,50 

25 
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ  ΚΙΛ 

15300000-
1 200 0,80   160,00 

26 
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛ 

15300000-
1 2200 0,96   2.112,00 

27 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ  ΚΙΛ 

15300000-
1 200 1,04   208,00 

28 ΑΧΛΑ∆ΙΑ   ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛ 15300000-
1 

1000 1,35 € 
1.350,00 

29 ΒΕΡΥΚΟΚΑ  ΚΙΛ 15300000-
1 

700 1,30 € 
910,00 

30 ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ  ΚΙΛ 15300000-
1 700 1,10 € 

770,00 

31 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 5350 0,58   3.103,00 

32 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 360 1,12   403,20 

33 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 350 1,04   364,00 

34 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛ 15300000-
1 450 0,90 € 

405,00 

35 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 650 1,19   773,50 

36 
ΧΟΡΤΑ ΕΠΟΧΗΣ (ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΑ∆ΙΚΙΑ, ΒΛΗΤΑ) ΚΙΛ 

15300000-
1 300 0,90   270,00 

37 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΕΣ  ΚΙΛ 

15300000-
1 500 0,72   360,00 

38 
ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 500 gr ΚΙΛ 

15300000-
1 50 2,50   125,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         25.332,05 

  ΦΠΑ 13%         3.293,17 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         28.625,22 
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  ΟΜΑ∆Α 11: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ            

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) ΕΝΌΣ 
ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15331170-
9 750 1,36   1.020,00 

2 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) ΕΝΟΣ 
ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜ 15331170-
9 

450 1,45 € 
652,50 

3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 15331170-

9 700 1,45 € 
1.015,00 

4 ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜ 15331170-
9 

250 1,28 € 
320,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         3.007,50 

  ΦΠΑ 13%         390,98 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         3.398,48 

         

         

  ΟΜΑ∆Α  12: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η            

1 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΙΤΣΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ 250 gr ΤΕΜ 

15851000-
8 2000 1,15   2.300,00 

2 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 450gr ΤΕΜ 

15851000-
8 2000 2,28   4.560,00 

3 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΙΛ 

15851000-
8 400 4,17   1.668,00 

4 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΙΛ 

15851000-
8 50 4,80   240,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         8.768,00 

  ΦΠΑ 13%         1.139,84 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         9.907,84 

        

  ΟΜΑ∆Α 13: ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΦΠΑ 13%)   

1  ΠΕΡΚΑ  ΦΙΛΕΤΟ Κ/Ψ ΚΙΛ 15221000-
3 1100 6,90 € 7.590,00 

€ 

 
                                                                                                                                                                                   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         
7.590,00 

€ 

 ΦΠΑ 13 %         986,70 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 ΜΕ ΦΠΑ 

        
8.576,70 

€ 

            

            

  ΟΜΑ∆Α 14: ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ          

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 

ΚΙΛ 15861000-
1 700 9,00   6.300,00 

2 
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 

ΚΙΛ 15861000-
1 60 10,64   638,40 

3 
ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΒΟΥΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΟΚΚΟΙ 

ΚΙΛ 15861100-
2 600 13,68   8.208,00 

4 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΝΤΕΚΑΦΕΪΝΕ ΚΑΒΟΥΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΚΚΟΙ 

ΚΙΛ 15861100-
2 25 13,68   342,00 

5 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 

ΚΙΛ 15842200-
4 150 6,08   912,00 

6 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2750 gr 

ΤΕΜ 15861000-
1 30 53,20   1.596,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         17.996,40 

  ΦΠΑ 13%         2.339,53 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         20.335,93 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 15: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ            

1 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΥΑΛΩΜΕΝΟ 1.5lt 

ΤΕΜ 15981000-
8 2200 0,23   506,00 
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2 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΥΑΛΩΜΕΝΟ 0.5lt 

ΤΕΜ 15981000-
8 65000 0,10   6.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         7.006,00 

  ΦΠΑ 13%         910,78 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         7.916,78 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 16: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ            

1 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 250 10,80   2.700,00 

2 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT  κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 150 10,80   1.620,00 

3 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ZERO  κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 100 10,80   1.080,00 

4 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ LEMON-LIME κουτι 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 40 10,80   432,00 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ) κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 400 9,84   3.936,00 

6 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙΤΑ κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 200 9,84   1.968,00 

7 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 20 9,60   192,00 

8 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΒΥΣΙΝΑ∆Α µπουκάλι 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 120 14,64   1.756,80 

9 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ENERGY DRINK κουτι 330ml 

TEM 15982000-
5 600 1,14   684,00 

10 
ΣΟ∆Α κουτί 330ml 

ΤΕΜ 15982000-
5 1200 0,39   468,00 

11 ΑΛΚΟΩΛΟΥΧΟ ΠΟΤO ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΖΙΝ 
µπουκαλι 275ml 

TEM 15911000-
7 150 1,70   255,00 

12 ΑΛΚΟΩΛΟΥΧΟ ΠΟΤO ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΟΤΚΑ 
µπουκαλι 275ml 

TEM 15911000-
7 80 1,48   118,40 

13 
ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ ΛΕΜΟΝΙ κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 120 13,44   1.612,80 

14 
ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15982000-
5 120 13,44   1.612,80 

15 
ΜΠΥΡΑ ΤΥΠΟΥ PALE LAGER κουτι 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15961000-
2 800 15,36   12.288,00 

16 
ΜΠΥΡΑ ΤΥΠΟΥ LAGER κουτι 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 

15961000-
2 150 19,20   2.880,00 

17 
ΜΠΥΡΑ ΜΑΥΡΗ ΤΥΠΟΥ LAGER µπουκάλι 330ml 

TEM 15961000-
2 1200 1,05   1.260,00 

18 
ΜΠΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ µπουκάλι 330ml 

TEM 15961000-
2 150 0,67   100,50 

19 
ΜΠΥΡΑ ΤΥΠΟΥ LAGER ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml 

ΤΕΜ 15961000-
2 2000 1,31   2.620,00 

20 
ΜΠΥΡΑ ΤΥΠΟΥ PILS ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml 

ΤΕΜ 15961000-
2 500 1,40   700,00 

21 
ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΤΥΠΟΥ LAGER 20lt 

TEM 15961000-
2 50 41,50   2.075,05 

22 
ΟΥΖΟ µπουκάλι 200ml 

TEM 15911000-
7 1100 2,60   2.860,00 

23 
ΟΥΖΟ συσκευασία 5lt ΤΕΜ 

15911000-
7 70 40,00   2.800,00 

24 
ΤΣΙΠΟΥΡΟ µπουκάλι 200ml TEM 

15911000-
7 1500 2,60   3.900,00 

25 
ΤΣΙΠΟΥΡΟ συσκευασία 5lt 

ΤΕΜ 15911000-
7 80 25,00   2.000,00 

26 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ ΚΟΝΙΑΚ µπουκαλι 200ml 
TEM 

15911000-
7 4000 2,30   9.200,00 

27 
ΟΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ συσκευασία 10l 

ΤΕΜ 15931200-
5 70 13,98   978,60 

28 ΟΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ συσκευασία 
10l 

ΤΕΜ 15931200-
5 70 15,97   1.117,90 





[45] 
 

29 
ΟΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ συσκευασία 10l 

ΤΕΜ 15931200-
5 30 13,87   416,10 

30 
ΠΟΤΟ ΤΖΙΝ µπουκαλι 700ml 

ΤΕΜ 15911000-
7 20 12,84   256,80 

31 
ΠΟΤO ΒΟΤΚΑ µπουκαλι 700ml 

ΤΕΜ 15911000-
7 20 11,16   223,20 

32 
ΠΟΤΟ MARTINI BIANCO µπουκάλι 1000 ml 

TEM 15911000-
7 15 7,90   118,50 

33 
ΠΟΤΟ ΟΥΙΣΚΙ µπουκάλι 700ml 

ΤΕΜ 15911000-
7 40 14,70   588,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         64.818,45 

 ΦΠΑ  24%         15.556,43 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         80.374,88 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125  
Τ.Κ.: 16121 
Τηλ: 2132010774 
Πληροφορίες: Ψιλοπάτη Ουρανία 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
 
 
 

∆ΗΜΟΣ ΟΜΑ∆Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

2 ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.767,80 229,81 1.997,61 

4 ΟΜΑ∆Α (4) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.462,00 450,06 3.912,06 

5 ΟΜΑ∆Α (5) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΦΠΑ 13 % 5.408,90 703,16 6.112,06 

6 ΟΜΑ∆Α (6) ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 6.203,00 806,39 7.009,39 

7 ΟΜΑ∆Α (7) ΑΥΓΑ - ΦΠΑ 13 % 195,00 25,35 220,35 

10 
ΟΜΑ∆Α (10) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ - 
ΦΠΑ 13 % 229,40 29,82 259,22 

11 ΟΜΑ∆Α (11) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 421,50 54,80 476,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.687,60 2.299,39 19.986,99 
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  ΟΜΑ∆Α 2: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ            

1 
ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 ml. ΤΕΜ 

15322100-
2 1000 0,42   420,00 

2 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15831200-
4 300 0,70   210,00 

3 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ  500gr κιτρινο 
ΤΕΜ 

03211300-
6 800 0,65   520,00 

4 ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 gr 
ΤΕΜ 

15331427-
6 200 0,95   190,00 

5 ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 330ml TEM 

15321000-
4 200 0,90   180,00 

6 
ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ ΜΠΟΥΤΙ Η ΩΜΟΠΛΑΤΗ (ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΜΜ. ΚΡΕΑΤΟΣ) ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  ΚΙΛ 

15131400-
9 35 7,08   247,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         1.767,80 

  ΦΠΑ 13%         229,81 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         1.997,61 

        

        

        

  ΟΜΑ∆Α 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ            

1 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Ν.6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ΚΙΛ 

15851100-
9 500 0,71   355,00 

2 
ΡΕΒΙΘΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ΚΙΛ 

03212212-
9 250 1,50   375,00 

3 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 

03221210-
1 600 1,05   630,00 

4 
ΦΑΚΕΣ 500 gr.  ΤΕΜ 

03212211-
2 1000 0,62   620,00 

5 
ΑΛΕΥΡΙ για όλες τις χρήσειςσυσκευασία  1 kg ΤΕΜ 

15612130-
1 500 0,95   475,00 

6 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  ΚΙΛ 

15541000-
2 30 6,64   199,20 

7 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛ 1554111-2 40 6,64   265,60 

8 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 gr.    
ΚΙΛ 

15851100-
9 500 0,71   355,00 

9 ΚΟΡΝΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 gr.  ΤΕΜ 
15851000-

8 10 0,80   8,00 

10 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣ. ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 gr. (ΓΙΑ 
ΒΡΑΣΙΜΟ) ΤΕΜ 

15612210-
6 20 0,62   12,40 

11 ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΧΟΝΤΡΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  gr ΤΕΜ 15625000-
5 20 1,24   24,80 

12 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr.   ΤΕΜ 15851100-
9 200 0,71   142,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         3.462,00 

  ΦΠΑ 13%         450,06 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         3.912,06 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 5: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο             
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1 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ    5t ΤΕΜ 

15411110-
6 103 23,80   2.451,40 

2 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ    1l ΤΕΜ 

15411110-
6 650 4,55   2.957,50 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         5.408,90 

  ΦΠΑ 13%         703,16 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         6.112,06 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 6: ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ            

1 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΕΛΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛ 

15131620-
7 100 6,27   627,00 

2 
ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΛ 

15113000-
3 800 3,47   2.776,00 

3 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ  ΚΙΛ 

15112130-
6 1000 2,00   2.000,00 

4 ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΕΜΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
(ΤΗΓΑΝΙΑ) ΚΙΛ 

15113000-
3 200 4,00   800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         6.203,00 

  ΦΠΑ 13%         806,39 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         7.009,39 

       

  ΟΜΑ∆Α 7: ΑΥΓΑ            

1 
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55gr ΤΕΜ 

03142500-
3 1500 0,13   195,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         195,00 

  ΦΠΑ 13%         25,35 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         220,35 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 10:           

1 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 180 0,48   86,40 

2 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 150 0,58   87,00 

3 
ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛ 

15300000-
1 100 0,56   56,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         229,40 

  ΦΠΑ 13%         29,82 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         259,22 

        

  
ΟΜΑ∆Α 11:ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ -
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

      
    

1 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15331170-
9 150 1,45   217,50 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

ΨΙΛΟΠΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15331170-
9 150 1,36   204,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         421,50 

  ΦΠΑ 13%         54,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         476,30 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΄΄ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ <<ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ>>" 

Κλαζομενών 46 

ΤΚ 16121 

email : desand3@otenet.gr 

πληρ. Ανδρέας Καμπίτσης 

τηλ 2107229662 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» 
 
 
 
 

ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΟΜΑ∆Α (1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 9.880,00 1.284,40 11.164,40 

2 ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 11.259,05 1.463,68 12.722,73 

3 ΟΜΑ∆Α (4) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 26.571,90 3.454,35 30.026,25 

4 ΟΜΑ∆Α (5) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΦΠΑ 13 % 5.950,00 773,50 6.723,50 

5 ΟΜΑ∆Α (6) ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 26.524,50 3.448,19 29.972,69 

6 ΟΜΑ∆Α (7) ΑΥΓΑ - ΦΠΑ 13 % 65,00 8,45 73,45 

7 
ΟΜΑ∆Α (8) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) – 
ΦΠΑ13 %  3.276,00 425,88 3.701,88 

8 ΟΜΑ∆Α (9) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΦΠΑ 13 % 8.800,00 1.144,00 9.944,00 

9 
ΟΜΑ∆Α (10) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ - 
ΦΠΑ 13 % 16.044,60 2.085,80 18.130,40 

10 ΟΜΑ∆Α (11) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 2.518,00 327,34 2.845,34 

11 
ΟΜΑ∆Α (13) ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - 
ΦΠΑ 13% 7.590,00 986,70 8.576,70 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 118.479,05 15.402,28 133.881,33 
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 ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

  ΟΜΑ∆Α 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)         

1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ml ΠΛΗΡΕΣ  ΤΕΜ 15511600-9 5000 0,70 € 3.500,00 € 

2 
ΓΑΛΑ  ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) 
ΛΙΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 45 ΗΜΕΡΩΝ  

ΤΕΜ 15511100-4 3300 1,00 € 3.300,00 € 

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 10% 
ΛΙΠΑΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜ 15551300-8 1400 2,20 € 3.080,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 9.880,00 € 

ΦΠΑ 13 % 1.284,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ 11.164,40 € 

         

  
ΟΜΑ∆Α 2: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 
13%)           

1 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 ml. ΤΕΜ 15322100-2 1130 0,42 € 474,60 € 

2 ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 gr ΤΕΜ 15331427-6 700 0,95 € 665,00 € 

3 ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 400 gr ΤΕΜ 15322100-2 700 0,51 € 357,00 € 

4 ΧΥΜΟΣ 1 lt ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100% ΤΕΜ 15321100-5 1100 0,95 € 1.045,00 € 

5 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 350 gr. ΤΕΜ 15321300-7 300 0,40 € 120,00 € 

6 ΝΙΦΑ∆ΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 gr. ΤΕΜ 15613311-2 420 1,80 € 756,00 € 

7 ΝΙΦΑ∆ΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 500 gr. ΤΕΜ 15613311-2 670 2,00 € 1.340,00 € 

8 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 15831200-4 500 0,70 € 350,00 € 

9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 
500gr ΤΕΜ 33141210-5 120 5,60 € 672,00 € 

10 ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 gr ΤΕΜ 15841000-5 50 0,91 € 45,50 € 

11 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 gr. ΤΕΜ 03211300-6 800 0,72 € 576,00 € 

12 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ  500 gr. ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜ 03211300-6 1600 0,65 € 1.040,00 € 

13 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500gr ΤΕΜ 15431100-9 320 1,55 € 496,00 € 

14 ΞΥ∆Ι ΦΙΑΛΗ  400 ml  ΤΕΜ 15871110-8 400 0,27 € 108,00 € 

15 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt ΕΓΧΩΡΙΟ  ΤΕΜ 15411100-3 20 6,55 € 131,00 € 

16 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100 gr. ΤΕΜ 15872100-2 200 0,95 € 190,00 € 

17 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ 15872400-5 150 0,65 € 97,50 € 

18 ΡΙΓΑΝΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ 100 gr. ΤΕΜ 15872000-1 80 0,90 € 72,00 € 

19 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr ΤΕΜ 15872000-1 30 0,53 € 15,90 € 

20 ΚΑΝΕΛΛΑ(ΞΥΛΟ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr. ΤΕΜ 15872000-1 80 0,75 € 60,00 € 

21 ∆ΑΦΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 gr. ΤΕΜ 15872000-1 60 1,10 € 66,00 € 
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22 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 25 gr ΤΕΜ 15872000-1 40 0,86 € 34,40 € 

23 ΜΠΑΧΑΡΙ  ΚΟΚΚΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr.  ΤΕΜ 15872000-1 40 0,80 € 32,00 € 

24 ∆ΥΟΣΜΟΣ  ΞΕΡΟΣ 50 gr. ΤΕΜ 15872000-1 40 0,50 € 20,00 € 

25 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  ΣΟ∆Α ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 gr ΤΕΜ 15870000-7 15 1,21 € 18,15 € 

26 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΦΥΑΛΛΙ∆ΙΑ Χ 0,03gr 

ΤΕΜ 15872000-1 10 0,91 € 9,10 € 

27 ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr  ΤΕΜ 15872000-1 30 0,41 € 12,30 € 

28 ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΒΑΖΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 400 gr. 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΕΜ 15332290-3 400 1,40 € 560,00 € 

29 ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΜΕΛΙ 450gr ΤΕΜ 15840000-8 0 0 0,00 € 

30 ΤΑΧΙΝΙ  300gr ΤΕΜ 15840000-8 600 2,90 € 1.740,00 € 

31 ΦΡΟΥΙ  ΖΕΛΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ∆ΙΠΛΟ  200 gr ΤΕΜ 15332240-8 100 1,10 € 110,00 € 

32 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125 gr ΤΕΜ 15842200-4 60 0,76 € 45,60 € 

        10765       

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 11.259,05 € 

ΦΠΑ 13 % 1.463,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 12.722,73 € 

         

  ΟΜΑ∆Α 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%)         

     
1 ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΠΟΠ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΙΛ 15541000-2 600 6,50 € 

3.900,00 € 

3 ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛ 15542300-2 720 6,40 € 4.608,00 € 

  
4 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΠΟΠ  ΤΡΜΜΕΝΟ 400gr ΚΙΛ 15544000-3 400 7,08 € 

2.832,00 € 

5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 gr.   ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ 15851100-9 1980 1,50 € 2.970,00 € 

6 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr. ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 03221210-1 650 1,05 € 682,50 € 

7 ΦΑΚΕΣ 500 gr.  ΤΕΜ 03212211-2 1250 0,62 € 775,00 € 

8 ΡΕΒΙΘΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr ΤΕΜ 03212212-9 600 1,50 € 900,00 € 

9 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr. ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΕΜ 03221210-1 200 1,95 € 390,00 € 

10 ΜΕΛΙ 1000 gr ΤΕΜ 03142100-9 400 6,00 € 2.400,00 € 

11 ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ ΓΙΑ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜ 15612000-1 30 0,95 € 28,50 € 

12 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) 
ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 15612000-2 60 1,40 € 84,00 € 

13 ΑΛΕΥΡΙ  ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 GR ΤΕΜ 15612190-9 40 0,73 € 29,20 € 

14 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣ. ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
120 gr. (ΓΙΑ ΒΡΑΣΙΜΟ) 

ΤΕΜ 15612210-6 200 0,62 € 124,00 € 

15 ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΦΑΡΙΝ -ΛΑΚΤΕ (ΣΤΙΓΜ) ΤΕΜ 15884000-8 80 2,85 228,00 € 
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16 ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΧΟΝΤΡΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  gr ΤΕΜ 15625000-5 30 1,24 € 37,20 € 

17 ΜΠΕΙΚΙΝ  ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 gr ΤΕΜ 15851000-8 30 0,35 € 10,50 € 

18 ΚΟΡΝΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 gr.  ΤΕΜ 15851000-8 60 0,80 € 48,00 € 

19 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 500 gr  
ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ  15851100-9 150 1,50 € 225,00 € 

20 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr.  
ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ 15851100-9 3800 1,50 € 5.700,00 € 

21 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  ΠΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr  
ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ 15851100-9 400 1,50 € 600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 26.571,90 € 

ΦΠΑ 13 % 3.454,35 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 ΜΕ ΦΠΑ 30.026,25 € 

         

  ΟΜΑ∆Α 5: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο  (ΦΠΑ 13%)           

1 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt ΤΕΜ 15411110-6 250 23,80 € 5.950,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 5.950,00 € 

           
ΦΠΑ 13 % 

773,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 ΜΕ ΦΠΑ 6.723,50 € 

         

  
ΟΜΑ∆Α 6: ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΦΠΑ 
13%)           

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΕΛΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛ 15131620-7 2050 6,27 € 12.853,50 € 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΚΙΛ 15111200-1 900 7,68 € 6.912,00 € 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ  ΚΙΛ 15112130-6 1300 4,43 € 5.759,00 € 

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ  ΚΙΛ 15112130-6 500 2,00 € 1.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 26.524,50 € 

ΦΠΑ 13 % 3.448,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 ΜΕ ΦΠΑ 29.972,69 € 

         

  ΟΜΑ∆Α 7: ΑΥΓΑ (ΦΠΑ 13%)           

1 ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55gr ΤΕΜ 03142500-3 500 0,13 € 65,00 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

65,00 € 

                 
ΦΠΑ 13 % 

8,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 ΜΕ ΦΠΑ 73,45 € 

         

  ΟΜΑ∆Α 8: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ (ΦΠΑ 13%)      

1 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ   ΚΙΛ 15810000-9 400 5,31 € 2.124,00 € 

2 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛ 15810000-9 200 5,76 € 1.152,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 8 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.276,00 € 
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ΦΠΑ 13% 425,88 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 8 ΜΕ ΦΠΑ 3.701,88 € 

         

  ΟΜΑ∆Α 9: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%)         

1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΦΡΕΣΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 350 gr. ΤΕΜ 15811100-8 11000 0,80 € 8.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 9 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.800,00 € 

ΦΠΑ 13 % 1.144,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 9 ΜΕ ΦΠΑ 9.944,00 € 

         

  ΟΜΑ∆Α 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ (ΦΠΑ 13%)     

1 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100  gr ΤΕΜ 15300000-1 500 0,35 € 175,00 € 

2 ∆ΥΟΣΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100 gr ΤΕΜ. 15300000-1 50 0,35 € 17,50 € 

3 ΑΝΗΘΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100  gr ΤΕΜ 15300000-1 300 0,40 € 120,00 € 

4 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ 15300000-1 200 1,04 € 208,00 € 

5 ΠΡΑΣΣΟ ΚΙΛ 15300000-1 450 1,04 € 468,00 € 

6 ΣΕΛΕΡΥ ΚΙΛ 15300000-1 20 1,08 € 21,60 € 

7 ΣΚΟΡ∆Α ΤΕΜ 15300000-1 200 0,33 € 66,00 € 

8 ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛ 15300000-1 750 0,56 € 420,00 € 

9 ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛ 15300000-1 1100 0,48 € 528,00 € 

10 ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛ 15300000-1 20 1,00 € 20,00 € 

11 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΙΛ 15300000-1 20 1,39 € 27,80 € 

12 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛ 15300000-1 1800 0,80 € 1.440,00 € 

13 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  ΤΕΜ 15300000-1 1000 0,35 € 350,00 € 

14 ΜΑΡΟΥΛΙΑ TEM 15300000-1 900 0,55 € 495,00 € 

15 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛ 15300000-1 800 0,48 € 384,00 € 

16 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  ΚΙΛ 15300000-1 1700 1,30 € 2.210,00 € 

17 ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛ 15300000-1 500 0,89 € 445,00 € 

18 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛ 15300000-1 450 0,61 € 274,50 € 

19 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛ 15300000-1 2000 0,96 € 1.920,00 € 

20 ΑΧΛΑ∆ΙΑ   ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΙΛ 15300000-1 1000 1,35 € 1.350,00 € 

21 ΒΕΡΥΚΟΚΑ  ΚΙΛ 15300000-1 700 1,30 € 910,00 € 

22 ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ  ΚΙΛ 15300000-1 700 1,10 € 770,00 € 

23 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 15300000-1 4000 0,58 € 2.320,00 € 

24 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ ΚΙΛ 15300000-1 60 1,12 € 67,20 € 

25 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΑ ΚΙΛ 15300000-1 150 1,04 € 156,00 € 

26 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛ 15300000-1 450 0,90 € 405,00 € 

27 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛ 15300000-1 400 1,19 € 476,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 10 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 16.044,60 € 

ΦΠΑ 13 % 2.085,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 10 ΜΕ ΦΠΑ 18.130,40 € 
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  ΟΜΑ∆Α 11: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)       

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) 
ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ  ΤΕΜ 15331170-9 550 1,36 € 748,00 € 

2 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) 
ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ 

ΤΕΜ 15331170-9 450 1,45 € 652,50 € 

3 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 15331170-9 550 1,45 € 797,50 € 

4 ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 15331170-9 250 1,28 € 320,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 11 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.518,00 € 

ΦΠΑ 13 % 327,34 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 11 ΜΕ ΦΠΑ 2.845,34 € 

         

  ΟΜΑ∆Α 13: ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΦΠΑ 13%)     

1  ΠΕΡΚΑ  ΦΙΛΕΤΟ Κ/Ψ ΚΙΛ 15221000-3 1100 6,90 € 7.590,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7.590,00 € 

ΦΠΑ 13 % 986,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 13 ΜΕ ΦΠΑ 8.576,70 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΚΕ∆ΗΚ) 
Ταχ. ∆/νση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
Τ.Κ.: 16121 
Ε-mail: kedhk@kessariani.gr 
Πληροφορίες: Γόβατζης Βασίλειος 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.∆Η.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.∆. 
«ΚΕ∆ΗΚ» 
 
 

ΚΕ∆ΗΚ ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΟΜΑ∆Α (1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 2.965,00 385,45 3.350,45 

2 ΟΜΑ∆Α (2) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 22.519,89 2.927,59 25.447,48 

3 ΟΜΑ∆Α (3) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.797,00 883,61 7.680,61 

4 ΟΜΑ∆Α (4) ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 13% 22.373,30 2.908,53 25.281,83 

5 ΟΜΑ∆Α (5) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΦΠΑ 13 % 2.380,00 309,40 2.689,40 

6 ΟΜΑ∆Α (6) ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 19.740,26 2.566,23 22.306,49 

7 ΟΜΑ∆Α (7) ΑΥΓΑ - ΦΠΑ 13 % 1.950,00 253,50 2.203,50 

8 
ΟΜΑ∆Α (8) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ) – 
ΦΠΑ13 %  4.566,60 593,66 5.160,26 

9 ΟΜΑ∆Α (9) ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΦΠΑ 13 % 870,00 113,10 983,10 

10 
ΟΜΑ∆Α (10) ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ - 
ΦΠΑ 13 % 9.058,05 1.177,55 10.235,60 

11 ΟΜΑ∆Α (11) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΠΑ 13 % 68,00 8,84 76,84 

12 ΟΜΑ∆Α (12) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η - 13% ΦΠΑ 8.768,00 1.139,84 9.907,84 

13 
ΟΜΑ∆Α (14) ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ – ΦΠΑ13 
% 17.996,40 2.339,53 20.335,93 

14 ΟΜΑ∆Α (15) ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ - ΦΠΑ 13% 7.006,00 910,78 7.916,78 

15 ΟΜΑ∆Α (16) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - ΦΠΑ 24 % 64.818,45 15.556,43 80.374,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 191.876,95 32.074,03 223.950,98 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

Μ
Ο
Ν
Α
∆
Α

 

CPV 

Κ
Ε
∆
Η
Κ

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

  ΟΜΑ∆Α 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ      2020     

1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ml ΠΛΗΡΕΣ  
ΤΕΜ 

15511600-
9 400 0,70   280,00 

2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ml LIGHT 

ΤΕΜ 
15511600-

9 50 0,70   35,00 

3 
ΓΑΛΑ  ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ 
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 45 ΗΜΕΡΩΝ  ΤΕΜ 

15511100-
4 1000 1,00   1.000,00 

4 
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – ΥΨΗΛΗΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΌΣ (1) ΛΙΤΡΟΥ LIGHT 
ΜΕΧΡΙ 45 ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΜ 

15511100-
4 1000 1,00   1.000,00 

5 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ 330ml 
ΤΕΜ 

15510000-
6 100 2,10   210,00 

6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 10% ΛΙΠΑΡΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15551300-
8 200 2,20   440,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         2.965,00 

  ΦΠΑ 13%         385,45 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         3.350,45 

        

  ΟΜΑ∆Α 2: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ            

1 
ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 ml. ΤΕΜ 

15322100-
2 500 0,42   210,00 

2 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 400 gr ΤΕΜ 

15322100-
2 2000 0,51   1.020,00 

3 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ 410 gr ΤΕΜ 

15331427-
6 100 0,95   95,00 

4 
ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΛΑ∆Ι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 

15332410-
1 80 2,44   195,20 

5 
ΚΕΤΣΑΠ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 580 ml ΤΕΜ 

15871230-
5 20 1,95   39,00 

6 
ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α ΑΠΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15871230-
5 40 2,00   80,00 

7 ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 330ml ΤΕΜ 

15321000-
4 500 0,90   450,00 

8 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 

15831200-
4 3000 0,70   2.100,00 

9 
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΕ ΣΤΙΚ 4gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜ ΤΕΜ 

15831200-
5 12 10,00   120,00 

10 
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr TEM 

15831000-
2 500 1,30   650,00 

11 
ΖΑΧΑΡΙΝΕΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ 100 ΣΤΙΚ 15gr ΤΕΜ 

15830000-
5 180 3,00   540,00 

12 
ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 gr ΤΕΜ 15841000-

5 10 0,91   9,10 

13 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ * 0.80 gr 

ΤΕΜ 15864100-
3 500 0,60   300,00 

14 ΤΣΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ * 0.80 gr 

ΤΕΜ 15864100-
3 500 1,00   500,00 

15 ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ * 0.80 gr 

ΤΕΜ 15864100-
3 500 0,60   300,00 

16 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΕΚΑ (10) ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 
* 0.80 gr 

ΤΕΜ 15865000-
9 300 0,60   180,00 

17 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 500gr ΤΕΜ 

15431100-
9 50 1,55   77,50 

18 
ΞΥ∆Ι ΦΙΑΛΗ  400 ml  ΤΕΜ 

15871110-
8 20 0,27   5,40 

19 
ΞΥ∆Ι ΜΠΑΛΣΑΜΙΚΟ ΦΙΑΛΗ 250 ml  ΤΕΜ 

15871110-
8 70 1,45   101,50 

20 ΞΥ∆Ι ΚΡΕΜΑ ΜΠΑΛΣΑΜΙΚΟ ΦΙΑΛΗ 250 ml ΤΕΜ 15871110- 50 2,00   100,00 
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21 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt ΕΓΧΩΡΙΟ  ΤΕΜ 

15411100-
3 50 6,55   327,50 

22 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt ΕΓΧΩΡΙΟ  ΤΕΜ 

15871110-
8 50 6,80   340,00 

23 
ΤΑΜΠΑΣΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 50 ml ΤΕΜ 

15871110-
8 30 2,90   87,00 

24 ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ  ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟ 
ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛ 

15112120-
3 250 7,20   1.800,00 

25 
ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ ΜΠΟΥΤΙ Η ΩΜΟΠΛΑΤΗ (ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΜΜ. ΚΡΕΑΤΟΣ) ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ  ΚΙΛ 

15131400-
9 200 7,08   1.416,00 

26 
ΜΠΕΪΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 900 gr ΚΙΛ 

15131220-
3 50 8,16   408,00 

27 
ΣΟΥΤΖΟΥΚΙ ΚΙΛ 

15131220-
3 30 13,90   417,00 

28 
ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛ 

15131220-
3 10 21,55   215,50 

29 
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 ml ΤΕΜ 

15871273-
8 120 1,64   196,80 

30 
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΙΛ 

15871274-
5 5 5,70   28,50 

31 
ΤΑΡΑΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΙΛ 

15871274-
5 12 13,44   161,28 

32 
ΤΑΡΑΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΙΛ 

15871274-
5 4 10,92   43,68 

33 
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100 gr. ΤΕΜ 

15872100-
2 500 0,95   475,00 

34 
ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΚΙΛΟ ΤΕΜ 

15872400-
5 120 0,65   78,00 

35 
ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙΛΟ ΤΕΜ 

15872400-
5 20 1,00   20,00 

36 
ΡΙΓΑΝΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ 100 gr. ΤΕΜ 

15872000-
1 60 0,90   54,00 

37 
ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 20 0,53   10,60 

38 
ΚΑΝΕΛΛΑ(ΞΥΛΟ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr. ΤΕΜ 

15872000-
1 100 0,75   75,00 

39 
∆ΑΦΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 gr. ΤΕΜ 

15872000-
1 50 1,10   55,00 

40 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 25 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,86   43,00 

41 
ΜΠΑΧΑΡΙ  ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  50 gr.  ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,80   40,00 

42 
ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr. ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,80   40,00 

43 
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΓΑΛΕΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛ 

15872000-
1 100 3,45   345,00 

44 
ΦΥΛΛΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ 80 gr ΤΕΜ 

15812100-
4 50 5,22   261,00 

45 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΟ 50 gr.  ΤΕΜ 

15872000-
1 50 2,00   100,00 

46 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ  ΣΟ∆Α ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350 gr ΤΕΜ 

15870000-
7 13 1,21   15,73 

47 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 
ΦΥΑΛΛΙ∆ΙΑ Χ 0,03gr ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,91   45,50 

48 
ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 gr  ΤΕΜ 

15872000-
1 20 0,41   8,20 

49 
ΠΑΠΡΙΚΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 5 0,49   2,45 

50 
ΠΑΠΡΙΚΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 20 1,21   24,20 

51 
ΜΠΟΥΚΟΒΟ 40 - 50 gr ΤΕΜ 

15872000-
1 50 0,67   33,50 





[59] 
 

51 
ΠΑΣΤΑ ΕΛΙΑΣ ΚΙΛ 

15332200-
6 20 7,12   142,40 

53 ΣΟΥΣΑΜΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr 
ΤΕΜ 

03111500-
7 5 0,84   4,20 

54 ΣΟΥΣΑΜΙ ΜΑΥΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr 
ΤΕΜ 

03111500-
7 5 1,63   8,15 

55 
ΣΤΑΦΙ∆Α ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΙΛ 

03220000-
9 20 3,80   76,00 

56 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ ΩΜΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΚΙΛ 

03220000-
9 20 12,54   250,80 

57 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΣΠΟΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50gr ΤΕΜ 

03220000-
9 150 1,50   225,00 

58 
ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 

03220000-
9 200 2,70   540,00 

59 
ΚΑΡΥ∆ΟΨΥΧΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 

03220000-
9 300 3,10   930,00 

60 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΠΙΝΑΤΣ ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ 
ΣΥΣΚ 1kg ΤΕΜ 

15332310-
0 400 5,00   2.000,00 

61 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ ΨΗΜΕΝΟ 
ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΚ 1kg ΤΕΜ 

15332310-
1 100 5,00   500,00 

62 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΞ (Αιγίνης, Στραγάλι, 
Αµύγδαλο, Κοκτέηλ, Φιστίκι, Κάσιους) ΤΕΜ 

15332310-
0 100 13,10   1.310,00 

63 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125 gr ΤΕΜ 

15842200-
4 100 0,76   76,00 

64 
ΤΡΟΥΦΙΤΣΑ  ΧΡΩΜΑΤ/ΣΤΗ 90 gr ΤΕΜ 

15842200-
4 10 1,22   12,20 

65 
ΚΡΑΚΕΡΣ ΣΙΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ 140gr ΤΕΜ 

15800000-
6  500 0,95   475,00 

66 
ΚΡΑΚΕΡΣ ΜΕ ΣΙΚΑΛΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 175gr ΤΕΜ 

15800000-
6 200 0,95   190,00 

67 ΚΡΑΚΕΡΣ ΣΙΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΓΧΑΡΑ 
165gr ΤΕΜ 

15800000-
6 200 0,95   190,00 

68 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
85 gr ΤΕΜ 

15821200-
1 1000 0,60   600,00 

69 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑ COOKIES 
66gr TEM 

15821200-
1 1000 0,60   600,00 

70 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 225gr ΤΕΜ 

15821200-
1 200 0,75   150,00 

       15651    

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         22.519,89 

  ΦΠΑ 13%         2.927,59 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         25.447,48 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 3: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΝΑΚΣ            

1 
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120gr TEM 

15312300-
1 3500 0,67   2.345,00 

2 
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ 290gr TEM 

15312300-
1 1000 1,60   1.600,00 

3 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120gr TEM 

15312300-
1 3500 0,67   2.345,00 

4 ΦΥΣΤΙΚΟΜΠΑΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 102gr TEM 

15890000-
3 350 0,74   259,00 

5 
ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 85gr TEM 

15890000-
3 400 0,62   248,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         6.797,00 

  ΦΠΑ 13%         883,61 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         7.680,61 
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  ΟΜΑ∆Α 4: ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ            

1 ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΣΤ  ΚΙΛ 

15541000-
2 250 6,64   1.660,00 

2 
ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ (ΤΡΙΜΜΕΝΟ) ΚΙΛ 

15541000-
2 500 6,64   3.320,00 

3 
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΚΙΛ 

15542300-
2 800 6,40   5.120,00 

4 ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 45% ΛΙΠΑΡΑ (ΣΑΓΑΝΑΚΙ) ΚΟΜΜΕΝΟ 
ΣΕ ΜΕΡΙ∆ΕΣ 2-3 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΙΛ 

15544000-
3 800 8,15   6.520,00 

5 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ ΚΙΛ 

15544000-
3 100 9,90   990,00 

6 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ  ΚΙΛ 

15541000-
2 50 6,70   335,00 

7 
ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ∆ΑΝΙΑΣ (ΤΡΙΜΜΕΝΟ) ΚΙΛ 

15541000-
2 15 6,80   102,00 

8 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 

03221210-
1 550 1,05   577,50 

9 
ΦΑΚΕΣ 500 gr.  ΤΕΜ 

03212211-
2 500 0,62   310,00 

10 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 500 gr. ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΕΜ 

03221210-
1 900 1,95   1.755,00 

11 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 230 gr ΤΕΜ 

03221210-
1 50 0,88   44,00 

12 ΑΛΕΥΡΙ  ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
500 GR ΤΕΜ 

15612190-
9 120 0,73   87,60 

13 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣ. ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 gr. (ΓΙΑ 
ΒΡΑΣΙΜΟ) ΤΕΜ 

15612210-
6 110 0,62   68,20 

14 
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΧΟΝΤΡΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  gr ΤΕΜ 

15625000-
5 100 1,24   124,00 

15 
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ  ΨΙΛΟ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  gr ΤΕΜ 

15625000-
5 100 1,24   124,00 

6 
ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200gr ΤΕΜ 

15842300-
5 50 2,21   110,50 

17 
ΜΠΕΙΚΙΝ  ΠΑΟΥΝΤΕΡ 20 gr ΤΕΜ 

15851000-
8 50 0,35   17,50 

18 
ΚΟΡΝΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 gr.  ΤΕΜ 

15851000-
8 20 0,80   16,00 

19 
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΧΟΝ∆ΡΕΣ ΚΙΛ 

03222400-
7 150 4,33   649,50 

20 
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΑΠΟΠΥΡΗΝΟΜΕΝΕΣ ΚΙΛ 

15331466-
1 20 9,00   180,00 

21 
ΠΛΗΓΟΥΡΙ  ΚΙΛ 

03222400-
7 50 2,80   140,00 

22 
ΦΑΒΑ ΚΙΛ 

03222400-
7 50 2,45   122,50 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         22.373,30 

  ΦΠΑ 13%         2.908,53 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         25.281,83 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 5: ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο             

1 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt ΤΕΜ 

15411110-
6 100 23,80   2.380,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         2.380,00 

  ΦΠΑ 13%         309,40 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         2.689,40 
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  ΟΜΑ∆Α 6: ΚΡΕΑΤΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ            

1 
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΕΛΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΙΛ 

15131620-
7 1500 6,27   9.405,00 

2 
ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΛ 

15113000-
3 250 3,47   867,50 

3 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΣ ΚΙΛ 

15113000-
3 500 3,39   1.695,00 

4 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΛΑΙΜΟΥ ΚΙΛ 

15113000-
3 250 4,00   1.000,00 

5 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΤΕΜΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (ΤΗΓΑΝΙΑ) ΚΙΛ 

15113000-
3 200 4,00   800,00 

6 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΝΣΕΤΑ  ΚΙΛ 

15113000-
3 50 4,25   212,50 

7 
ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛ 

15113000-
3 120 7,68   921,60 

8 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΚΙΛ 

15131130-
5 500 6,20   3.100,00 

9 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ  ΚΙΛ 

15112130-
6 100 4,43   443,00 

10 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ  ΚΙΛ 

15112130-
6 50 2,00   100,00 

11 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΙΛ 

15112130-
6 50 2,15   107,50 

12 
ΣΥΚΩΤΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ ΚΙΛ 

15112130-
6 30 4,80   144,00 

13 ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ 
(ΕΤΟΙΜΟ)  ΚΙΛ 

15112130-
6 84 5,15   432,60 

14 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟ 
(ΕΤΟΙΜΟ)  ΚΙΛ 

15112130-
6 84 6,09   511,56 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         19.740,26 

  ΦΠΑ 13%         2.566,23 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         22.306,49 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 7: ΑΥΓΑ            

1 
ΑΥΓΑ ΜΕΣΑΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55gr ΤΕΜ 

03142500-
3 15000 0,13   1.950,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         1.950,00 

  ΦΠΑ 13%         253,50 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         2.203,50 

        

        

        

  ΟΜΑ∆Α 8: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ            

1 
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 680 – 700 gr. ΤΕΜ 

15811500-
1 600 0,95   570,00 

2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 13x13 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500gr  ΤΕΜ 
15811500-

1 600 0,95   570,00 

3 
ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ-ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ ΚΙΛ 

15820000-
2 700 3,50   2.450,00 

4 
ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΙΛ 

15820000-
2 50 3,60   180,00 

5 
ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΑΚΟΣ 400gr ΤΕΜ 

15820000-
2 300 2,22   666,00 

6 
ΚΡΟΥΤΟΝ 500gr ΤΕΜ 

15820000-
2 20 6,53   130,60 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         4.566,60 

  ΦΠΑ 13%         593,66 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         5.160,26 

        

  ΟΜΑ∆Α 9: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ            

1 ΑΡΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 350 
gr. ΤΕΜ 

15811100-
7 1500 0,58   870,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         870,00 

  ΦΠΑ 13%         113,10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ         983,10 

        

        

        

  ΟΜΑ∆Α 10: ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΩΛΕΙΟΥ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-
ΦΡΟΥΤΑ       

    

1 
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100  gr ΤΕΜ 

15300000-
1 1000 0,35   350,00 

2 
∆ΥΟΣΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100 gr ΤΕΜ. 

15300000-
1 135 0,35   47,25 

3 
ΑΝΗΘΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ∆ΕΜΑ 100  gr ΤΕΜ 

15300000-
1 500 0,40   200,00 

4 
ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛ 

15300000-
1 50 1,04   52,00 

5 
ΠΡΑΣΣΟ ΚΙΛ 

15300000-
1 50 1,04   52,00 

6 
ΣΕΛΕΡΥ ΚΙΛ 

15300000-
1 50 1,08   54,00 

7 
ΣΚΟΡ∆Α ΤΕΜ 

15300000-
1 400 0,33   132,00 

8 
ΚΑΡΟΤΑ  ΚΙΛ 

15300000-
1 300 0,56   168,00 

9 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 2000 0,48   960,00 

10 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 50 1,00   50,00 

11 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 600 1,39   834,00 

12 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 550 1,29   709,50 

13 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΕΡΑΤΟ ΚΙΛ 

15300000-
1 600 1,29   774,00 

14 
ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΙΛ 

15300000-
1 500 0,80   400,00 

15 
ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 40 1,17   46,80 

16 
ΑΓΓΟΥΡΙΑ  ΤΕΜ 

15300000-
1 600 0,35   210,00 

17 
ΣΑΛΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΓΟΥΡΗ ΤΕΜ 

15300000-
1 250 0,60   150,00 

18 
ΣΑΛΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΓΟΥΡΗ ΤΕΜ 

15300000-
1 250 0,60   150,00 

19 
ΡΟΚΑ ∆ΕΜΑ 100gr ΤΕΜ 

15300000-
1 500 0,38   190,00 

20 
ΛΑΧΑΝΟ  ΚΙΛ 

15300000-
1 100 0,48   48,00 

21 
ΛΕΜΟΝΙΑ  ΚΙΛ 

15300000-
1 500 0,89   445,00 

22 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛ 

15300000-
1 300 0,61   183,00 
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23 
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ  ΚΙΛ 

15300000-
1 200 0,80   160,00 

24 
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛ 

15300000-
1 200 0,96   192,00 

25 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ  ΚΙΛ 

15300000-
1 200 1,04   208,00 

26 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 1200 0,58   696,00 

27 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ ΚΙΛ 

15300000-
1 300 1,12   336,00 

28 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 200 1,04   208,00 

29 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛ 

15300000-
1 250 1,19   297,50 

30 
ΧΟΡΤΑ ΕΠΟΧΗΣ (ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΑ∆ΙΚΙΑ, ΒΛΗΤΑ) ΚΙΛ 

15300000-
1 300 0,90   270,00 

31 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΕΣ  ΚΙΛ 

15300000-
1 500 0,72   360,00 

32 
ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 500 gr ΚΙΛ 

15300000-
1 50 2,50   125,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         9.058,05 

  ΦΠΑ 13%         1.177,55 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         10.235,60 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 11: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΠΑ 13%)            

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1) ΕΝΟΣ 
ΚΙΛΟΥ  ΤΕΜ 

15331170-
9 50 1,36   68,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         68,00 

  ΦΠΑ 13%         8,84 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         76,84 

        

  ΟΜΑ∆Α 12: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ∆Η            

1 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΙΤΣΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ 250 gr ΤΕΜ 

15851000-
8 2000 1,15   2.300,00 

2 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 450gr ΤΕΜ 

15851000-
8 2000 2,28   4.560,00 

3 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΙΛ 

15851000-
8 400 4,17   1.668,00 

4 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΙΛ 

15851000-
8 50 4,80   240,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         8.768,00 

  ΦΠΑ 13%         1.139,84 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         9.907,84 

        

        

  ΟΜΑ∆Α 14: ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΑΦΕΣ & ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ            

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΙΛ 33141210-

5 700 9,00   6.300,00 

2 
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΙΛ 33141210-

5 60 10,64   638,40 

3 
ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΒΟΥΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΚΙΛ 15861100-

2 600 13,68   8.208,00 

4 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΝΤΕΚΑΦΕΪΝΕ ΚΑΒΟΥΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ 
ΚΟΚΚΟΙ 

ΚΙΛ 15861100-
2 25 13,68   342,00 

5 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ ΚΙΛ 15842210- 150 6,08   912,00 
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7 

6 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2750 gr ΤΕΜ 33141210-

5 30 53,20   1.596,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         17.996,40 

  ΦΠΑ 13%         2.339,53 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         20.335,93 

        

        

        

  ΟΜΑ∆Α 15: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ            

1 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΥΑΛΩΜΕΝΟ 1.5lt ΤΕΜ 15981000-

8 2200 0,23   506,00 

2 
ΝΕΡΟ ΕΜΦΥΑΛΩΜΕΝΟ 0.5lt ΤΕΜ 15981000-

8 65000 0,10   6.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         7.006,00 

  ΦΠΑ 13%         910,78 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         7.916,78 

        

        

        

  ΟΜΑ∆Α 16: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ            

1 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 250 10,80   2.700,00 

2 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA LIGHT  κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 150 10,80   1.620,00 

3 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ZERO  κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 100 10,80   1.080,00 

4 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ LEMON-LIME κουτι 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 40 10,80   432,00 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ) κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 400 9,84   3.936,00 

6 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙΤΑ κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 200 9,84   1.968,00 

7 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 20 9,60   192,00 

8 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΒΥΣΙΝΑ∆Α µπουκάλι 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 120 14,64   1.756,80 

9 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ENERGY DRINK κουτι 330ml TEM 15982000-

5 600 1,14   684,00 

10 
ΣΟ∆Α κουτί 330ml ΤΕΜ 15982000-

5 1200 0,39   468,00 

11 ΑΛΚΟΩΛΟΥΧΟ ΠΟΤO ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΖΙΝ 
µπουκαλι 275ml 

TEM 15911000-
7 150 1,70   255,00 

12 ΑΛΚΟΩΛΟΥΧΟ ΠΟΤO ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΟΤΚΑ 
µπουκαλι 275ml 

TEM 15911000-
7 80 1,48   118,40 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΓΟΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

13 
ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ ΛΕΜΟΝΙ κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 120 13,44   1.612,80 

14 
ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΪ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ κουτί 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15982000-

5 120 13,44   1.612,80 

15 
ΜΠΥΡΑ ΤΥΠΟΥ PALE LAGER κουτι 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15961100-

3 800 15,36   12.288,00 

16 
ΜΠΥΡΑ ΤΥΠΟΥ LAGER κουτι 330ml 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
24 ΤΕΜ. 15961100-

3 150 19,20   2.880,00 

17 
ΜΠΥΡΑ ΜΑΥΡΗ ΤΥΠΟΥ LAGER µπουκάλι 330ml TEM 15961100-

3 1200 1,05   1.260,00 

18 
ΜΠΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ µπουκάλι 330ml TEM 15961000-

2 150 0,67   100,50 

19 
ΜΠΥΡΑ ΤΥΠΟΥ LAGER ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml ΤΕΜ 15961100-

3 2000 1,31   2.620,00 

20 
ΜΠΥΡΑ ΤΥΠΟΥ PILS ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml ΤΕΜ 15961100-

3 500 1,40   700,00 

21 
ΜΠΥΡΑ ΒΑΡΕΛΙ ΤΥΠΟΥ LAGER 20lt TEM 15961100-

3 50 41,50   2.075,05 

22 
ΟΥΖΟ µπουκάλι 200ml TEM 15911000-

7 1100 2,60   2.860,00 

23 
ΟΥΖΟ συσκευασία 5lt ΤΕΜ 

15911000-
7 70 40,00   2.800,00 

24 
ΤΣΙΠΟΥΡΟ µπουκάλι 200ml TEM 

15911000-
7 1500 2,60   3.900,00 

25 
ΤΣΙΠΟΥΡΟ συσκευασία 5lt ΤΕΜ 15911000-

7 80 25,00   2.000,00 

26 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ ΚΟΝΙΑΚ µπουκαλι 200ml TEM 
15911000-

7 4000 2,30   9.200,00 

27 
ΟΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ συσκευασία 10l 

ΤΕΜ 15931200-
5 70 13,98   978,60 

28 ΟΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ συσκευασία 
10l 

ΤΕΜ 15931200-
5 70 15,97   1.117,90 

29 
ΟΙΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ συσκευασία 10l ΤΕΜ 15931200-

5 30 13,87   416,10 

30 
ΠΟΤΟ ΤΖΙΝ µπουκαλι 700ml ΤΕΜ 15911000-

7 20 12,84   256,80 

31 
ΠΟΤO ΒΟΤΚΑ µπουκαλι 700ml ΤΕΜ 15911000-

7 20 11,16   223,20 

32 
ΠΟΤΟ MARTINI BIANCO µπουκάλι 1000 ml TEM 15911000-

7 15 7,90   118,50 

33 
ΠΟΤΟ ΟΥΙΣΚΙ µπουκάλι 700ml ΤΕΜ 15911000-

7 40 14,70   588,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ         64.818,45 

 ΦΠΑ  24%         15.556,43 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΜΕ ΦΠΑ         80.374,88 
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ΕΕΕΣ  

 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης  
 





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 []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

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.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 099116022
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): https://kaisariani.gr
Πόλη: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Οδός και αριθμός: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ταχ. κωδ.: 16121
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2107292601
φαξ: 2107292621
Ηλ. ταχ/μείο: skaropoulou@kessariani.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

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 

https://kaisariani.gr
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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:
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 
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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
-
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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Απάντηση:
-

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 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6

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:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15

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
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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
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

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
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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 
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
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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




