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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Διονύσου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1  

Πόλη Αγίος Στέφσανος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14565 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL305 – Ανατολική Αττική 

Τηλέφωνο 2132030600-1 

Φαξ 2132030630 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dimsxeseis@dionysos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μυλωνάς Χαράλαμπος  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dionysos.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.dionysos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού αποτελεί «μη κεντρική 

αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση 

υποτομέας ΟΤΑ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση:www.dionysos.gr. Για 

περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. 

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

στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 

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

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 

την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
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1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

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

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

3. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

ΓΓΕ αποστέλλοντας:   

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β 

για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 

του  ΠΔ 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 

ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι α) ο Δήμος Διονύσου και β) το Νομικό Πρόσωπο 

Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) Δήμου Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" που είναι αρμόδιο για τη 

λειτουργία οκτώ (8) Παιδικών Σταθμών του Δήμου, για τη κάλυψη της σχετικής δαπάνης της σύμβασης έχει 

εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 των Φορέων ως εξής: 

 

Α) Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου, το πόσο των 103.571,88€ πλέον του αναλογούντος  

Φ.Π.Α. 13% ή 24% (ανάλογα με το είδος), ήτοι συνολικά του ποσού των 120.654,36€ σε βάρος του Κ.Α. 

15.6474.0004 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο», ως 

ακολούθως:  
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• το ποσό των 13.268,92€, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ο.ε. 2018 

• το ποσό των 107.385,44€, θα βαρύνει τον το προϋπολογισμό ο.ε. 2019, και  

Β) Για το νομικό πρόσωπο "Η ΕΣΤΙΑ", το ποσό των 155.071,70€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% ή 24% 

(ανάλογα με το είδος), ήτοι συνολικά του ποσού των 177.077,40€ ως ακολούθως: 

• το ποσό των 82.685,62€ σε βάρος του  Κ.Α. 15.6481.0004 με τίτλο «Προμήθεια ειδών Σούπερ Μάρκετ»,  

• το ποσό των 22.146,31€ σε βάρος του ΚΑ 15.6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου»,  

• το ποσό των 36.218,76€ σε βάρος του  Κ.Α. 15.6481.0002 με τίτλο «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου για 

το ΚΟΙ.Π.Α.Π. Η ΕΣΤΙΑ »,  

• το ποσό των 36.026,71€ σε βάρος του  Κ.Α. 15.6481.0003, με τίτλο «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου για το 

ΚΟΙ.Π.Α.Π. Η ΕΣΤΙΑ». 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια τροφίμων «ειδών σούπερ μάρκετ (τροφίμων και μη τροφίμων), 

οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, ειδών συσκευασίας τροφίμων» για τις ανάγκες:  Α) της δομής του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου και Β) του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία 

Αλληλεγγύη και Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" που είναι αρμόδιο για τη λειτουργία  οκτώ (8)  

Παιδικών Σταθμών του Δήμου. 

Τα προς προμήθεια συναφή υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας και σίτιση των δικαιούχων 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δήμου Διονύσου,  καθώς και των νηπίων των παιδικών σταθμών του 

Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» του Δήμου Διονύσου. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθμ. 2/2018  μελέτης του Τμήματος Προμηθειών. Όλα τα υλικά θα 

παραδοθούν σε σημεία που θα υποδείξουν οι Αναθέτουσες  Αρχές. 

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

συμβάσεων (CPV) :03142500-3 Αυγά,  15100000-9 Ζωικά προϊόντα κρέας και προϊόντα κρέατος, 15300000-1 

Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα, 15200000-6 Κατεψυγμένα ψάρια και φιλέτα ψαριών 

15400000-2 Ζωικά - φυτικά έλαια και λίπη, 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα, 15812000-3 Είδη αρτοποιείου,  

15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής,  18973100-7 Σακούλες Συσκευασίας, 1952000-7 Πλαστικά Προϊόντα,  

24311900-6 Χλώριο, 33711610-3 Σαμπουάν, 3371900-6 Σαπούνι, 3376000-5 Χαρτί υγείας,  37823900-2 Χαρτί 

Περιτυλίγματος , 39831300-9 Καθαριστικό Δαπέδου 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ενότητες: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-κρεοπωλείου οπωροπωλείου- ειδών συσκευασίας και 

ειδών καθαριότητας) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 72.094,00 7.255,32 3.908,11 83.257,43 

 

2 ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
4.444,68 577,80  5.022,48 

3 ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 10.424,60 1.355,19  11.779,79 
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ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

4 ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
16.608,60  3.986,06 20.594,66 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
103.571,88 9.188,31 7.894,17 120.654,36 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
71.727,40 7.393,88 3.564,34 82.685,62 

2 ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
19.598,50 2.547,81  22.146,31 

3 ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
32.052,00 4.166,76  36.218,76  

4 ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
31.693,80 3868,8 464,11 36.026,71 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
155.071,70 17.977,25 

 

 

4.028,45 177.077,40 

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ενότητας, ή για το σύνολο 

των ειδών κάθε ανεξάρτητης ομάδας κάθε ενότητας όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα.   

 

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

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος . Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  

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

παρούσας διακήρυξης.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της  α) πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τα είδη 

που διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και β) το ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου για τα είδη 

που διαμορφώνονται με μέση ημερήσια τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

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

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

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

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

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

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

− του ν. 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», 

− 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)  

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

− 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” 

− 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.)»,  
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− 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. 

− του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του 

άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

− του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

− Την αριθμ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών 

προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των 

Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» 

− της αριθμ. 41/2018 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 

(ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" 

− την αριθμ. 349/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου  

− την αριθ.  41/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ  (ΑΔΑ: 6ΖΡΒΟΛΔΜ-Μ0Ν, 

ΑΔΑΜ: 18REQ003438957 2018-07-17). 

− το σχετικό πρωτογεννές αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ003438650 2018-07-17 του Δήμου Διονύσου 

− το σχετικό πρωτογεννές αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ003438997 2018-07-17 του ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ 

− την αριθμ. 342/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ: 73ΕΩΩ93-ΩΟ9, ΑΔΑΜ: 

18REQ003584847 2018-08-21). 

− την αριθμ. 551/2018ΑΑΥ  (ΑΔΑ: ΩΤΨΔΩ93-ΣΒΕ) του Δήμου Διονύσου 

− την αριθ. 51/2018  (ΑΔΑ:7Τ8ΟΟΛΔΜ-ΚΙΤ) του ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ . 

− την αριθ. 52/2018  (ΑΔΑ:6ΨΙΒΟΛΔΜ-Θ94) του ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ 

− την αριθ. 53/2018  (ΑΔΑ:75ΝΙΟΛΔΜ-Ω4Τ) του ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ 

− την αριθ. 54/2018  (ΑΔΑ:6Δ3ΗΟΛΔΜ-6ΙΖ) του ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από 
την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση 
διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜ/ΝΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.g

ov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

4/9/2018 4/9/2018 

 

8/10/2018 

Ώρα 15:00 

12/10/2018 

Ώρα 10:30πμ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/08/2018 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε τον  αριθμό 2018/S 168-382024 δημοσίευσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 63713 

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

66 του Ν. 4412/2016 :  

• Εφημερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ », ημερομηνία αποστολής 03/09/2018 

• Εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», ημερομηνία αποστολής 03/09/2018 

• Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ», ημερομηνία αποστολής 03/09/2018 

• Εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ», ημερομηνία αποστολής 03/09/2018 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.dionysos.gr στην διαδροµή: http://www.dionysos.gr/Ενηµέρωση /Προκυρήξεις/Έργα,  
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Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ.3 του Ν.3548/2007. 

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 

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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2018/S 168-382024   Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

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. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)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 κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί 
εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]. 
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Τυχόν ενστάσεις ή 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). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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.  

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 μπορούν να 

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.  

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. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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, 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.  

Σχετικά υποδείγματα παρέχοντα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στη περίπτωση που ένωση οικονομικών 
φορέων καταστεί ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της σύμβασης να περιέλθουν σε 
συγκεκριμένη νομική μορφή. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ίση με ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο 
ευρώ ογδόντα επτά λεπτών(5.172,87€) για το σύνολο των ενοτήτων Α & Β. 

Καθώς το αντικείμενο είναι διαιρετό σε περίπτωση συμμετοχής, για παράδειγμα,  μόνο στην ομάδα Α της 
ενότητας Α και στην ομάδα Α της ενότητας Β το ποσό της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται στις δύο χιλιάδες 
οκτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά ως ακολούθως [(72.094,00+71.727,40) *2%]=2.876,43€. 
Αντίστοιχα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά ανάλογα με 
τους πιθανούς συνδυασμούς ενοτήτων και ομάδων.  

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 2.3.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 6/5/2019 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. 

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. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 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 IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, 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. 

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

νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  

ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  

ή 

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.  

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων 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 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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 



 17 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, 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 προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) 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 
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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.  

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 

 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται,  να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων (2015, 2016, 2017) μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας 
για την οποία θα υποβάλει προσφορά. Εφόσον συμμετάσχει σε περισσότερες των μία ομάδας ανεξάρτητα 
Ενότητας το ποσό ισχύει αθροιστικά, που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων ισολογισμών 
της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκομίζεται δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό παροχή προμήθειας  κατά τις 
τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.  

Για παράδειγμα: Έστω Οικονομικός Φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει για την Ομάδα Α της Ενότητας Α΄«Είδη 

Παντοπωλείου- Κοινωνικού Παντοπωλείου» συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 83.257,43€. Ο κύκλος εργασιών 

θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 83.257,43€. Εφόσον ο ίδιος οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει 

και για την Ομάδα Α της Ενότητας Β «Είδη Παντοπωλείου -Παιδικών Σταθμών» συνολικού προϋπολογισμού με 

ΦΠΑ, 82.685,62€, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των : 83.257,43€ 

+82.685,62€= 165.943,05 ευρώ. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτον οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να 
αντεπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση προμήθειας. Ως ελάχιστη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει:  
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− κατάλληλη οργανωτική δομή που να περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, ενδεικτικά αποθήκευσης μεταφοράς 
κτλ που θα εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 ή ισοδύναμο. Το ISO 22000 
καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
προαπαιτούμενων προγραμμάτων, της διαδραστικής επικοινωνίας και της διαχείρισης συστήματος. Το 
πρότυπο εστιάζει στην ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις 
αρχές HACCP του Codex Alimentarius. 

− Σύστημα διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001, τουλάχιστον έκδοσης 2008 ή ισοδύναμο  

− ειδικά για την συμμετοχή στην ομάδα Γ΄«Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου» αμφότερα και για τις δύο 
Ενότητες Α & Β απαιτείτε η προσκόμιση ενεργής σύμβασης, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, με πιστοποιημένο φορέα για τη συλλογή των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211 Α'),  σε εναρμόνιση με το ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών 
κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά 
υποπροϊόντα). 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με 
την Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  
 
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

• επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές  

• τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

• προϊόντα και υπηρεσίες 

• με σαφή αναφορά στο Τμήμα, το οποίο καλύπτει την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής.  

• περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, η ποιότητα των οποίων θα πρέπει να διασφαλίζεται με την εφαρμογή 
πιστοποιημένου συστήματος  ISO.  

 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση του έργου και 
συγκεκριμένα, στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών 
δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων, σε δύο τουλάχιστον έργα κατά την τελευταία 
τριετία, που θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά. Σε περίπτωση ενώσεων εταιριών η ανωτέρω εμπειρία θα 
πρέπει να προκύπτει αθροιστικά.  
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με 
την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  
 
Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2015, 2016, 2017), τα 
οποία αφορούν στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών 
δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων. 
 
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
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Όπου: 
1. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Επωνυμία Αναδόχου  

2. «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

3. «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς 
αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, 
δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

− εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ή 
αντίστοιχη σύμβαση με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

− αποδεδειγμένες υλοποιήσεις θα θεωρηθούν εκείνες για τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει 
αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή (πχ σύμβαση με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)  

− ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με 
απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε 
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και 
εμπειρίας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000  

β) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001, τουλάχιστον έκδοσης 2008. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 



 21 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί 
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης . 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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, 
2.2.6 και 2.2.7 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 V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  

του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1  

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 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. 

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. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

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

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

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

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. 

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 
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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. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 

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. 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 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, 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.  

                                                           
1
 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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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 Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 2.2.3.4. 

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. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα 
στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε 
αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο 
µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς 
ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των 
µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της 
δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 
Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005», και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. 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. 

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. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς των τελευταίων τριών οικονομικών χρήσεων. Εάν ο οικονομικός φορέας, για 
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση. 

• Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση. 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη ψηφιακό, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 
η ενότητα, η ομάδα ή ομάδες για τις οποίες συμμετάσχει & ότι έχει την υποχρέωση (τόσο ο ίδιος όσο και 
οι συνεργάτες του) να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που 
δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να 
διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.  

• Κατάλογο σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό και τα αυτοκίνητα που 
θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικότερα, για τα οχήματα, που θα χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας αυτών τα οποία και θα έχουν συντηρηθεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους (προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακά 
υπογεγραμμένης, ότι εφόσον μειοδότησουν και προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης θα 
προσκομίσουν τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν διαθέτει τα 
κατάλληλα οχήματα, αντίγραφο προσφοράς με την εταιρεία που θα τα μισθώσει, αναγράφοντας τον όρο 
σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

• Κατάλογο – πελατολόγιο, όπου ο προσφέρων έχει πραγματοποιήσει συναφές έργο ο οποίος να 
συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των συμβάσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει εκτελέσει την 

τελευταία πενταετία, τουλάχιστον μία (1) ετήσια συμβάση με σχετικό συναφές έργο. Συναφές έργο 
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θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο ή μεγαλύτερο προϋπολογισμό με τον προκηρυσσόμενο και έχει σαν 
φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηριακών εγκαταστάσεων.  

Να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 2.2.4 και έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 2.2.6 της παρούσης. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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.8. 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.9. 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.2 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης αποτελεί α) πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάση τιμής, για τα είδη που διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και β) το ποσοστό 
έκπτωσης επί του τιμολογίου για τα είδη που διαμορφώνονται με μέση ημερήσια τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο 

                                                           
2
 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 



 26 

άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των ειδών, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ενότητας, ή για το σύνολο 
των ειδών κάθε ανεξάρτητης ομάδας κάθε ενότητας όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης , για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά  ενότητα ή ομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

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.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

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 της3. 

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.  

                                                           
3
 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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] . Καθώς,  οι 
οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένη το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του  
υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς (Παραρτημα ΙΙ). 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 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. 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 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. 
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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...).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται  σύμφωνα με τις  οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d
5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.
ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]  

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.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2 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   Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης: Επιπλέον, διευκρινίζεται 

στο σημείο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό υπόδειγμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.2.4 της 

παρούσης. 

 

Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Επιπλέον, για τις υποομάδες Β των ομάδων Α των ενποτήτων Α & Β ζητείται  ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού. . 
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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. 
για τις αντίστοιχες προς προμήθεια υποομάδες. 

Ενδεικτικά η υποόμαδα Β της ομάδας Α της Ενότητας Α η καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στις 11.308,80€. 

Έστω υποψήφιος οικονομικός φορέας παρέχει έκπτωση 10% τότε η τιμή αναφοράς πουα θα καταχωρήσει στο 

σύστημα θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: [11.308,80-(11.308,80*10%)]=10.177,92€. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό 
έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παράρτηματος ΙΙΙ, που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

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

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 
4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ‘’ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ’’ του 
Παραρτήματος Ι  της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα 
(180) ημερών 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. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

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, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
2.2 τη παρούσης, 

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 προσφορών4 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
12/10/2018 και ώρα 10:30 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή 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.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που 
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

                                                           
4
 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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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

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

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

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

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

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

παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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 , 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 2.2.8 (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  
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 
με την απόφαση κατακύρωσης. 

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 έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 
4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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 η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

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 αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 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.  
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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 

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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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. 

• 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. 

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. 

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

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. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 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. . 

 

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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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της 
διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

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.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή 
και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή  αποδεσμεύονται 
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε 
οριστικά 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. 
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 
του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 
4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων αλλά και των δικαιούχων σίτισης η προμήθεια των περιγραφόμενων 

ειδών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά  και μόνο από τον  ανάδοχο, συνεπώς δεν επιτρέπεται η υπεργολαβία.  

. 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

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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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι 
λόγω της φύσης των προϊόντων ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα είδη τμηματικά σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ανάγκες των αναθετουσών αρχών και σε διάφορα σημεία παράδοσης σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
τελευταίων. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.  

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, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α [για την 
εκτιμώμενη αξία κάθε ξεχωριστής παράδοσης], με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το 
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής 
αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας 

προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου 
των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την 
εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

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, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή 

 

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 0,06% 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) 

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 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
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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 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 και  τους όρους του Παραρτήματος Ι. 

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, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, 
με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

 

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 

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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της 
λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής]. 
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

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), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τα περιγραφόμενα είδη προκειμένου για την καλή και σωστή 
εκτέλεση της προμήθειας για τις ανάγκες λειτουργίας και σίτιση των νηπίων των παιδικών σταθμών του Νομικού 
Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» καθώς και των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δήμου Διονύσου. 
Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδείξουν οι Αναθέτων Αρχές.  
 
6.1.2 Ο δε χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα για τις παραδόσεις στο τόσο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο όσο 
και για τα αιτήματα του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ»   δε μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) 
ημερολογιακές ημέρες . 
 
6.1.3. Η συχνότητα παραδόσεων για το μεν Κοινωνικό Παντοπωλείο ανέρχεται σε:  τουλάχιστον μία (1) 
παράδοση ανά μήνα  για την ομάδα Α « Είδη Παντοπωλείου». Η συχνότητα παραδόσεων για την ομάδα Δ 
«Προμήθεια ειδών συσκευασίας & καθαριότητας είναι τουλάχιστον έξι παραδόσεις, για τις ομάδες Β 
«Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου» και ομάδα Γ «Προμήθεια ειδών  Κρεοπωλείου» τουλάχιστον τρείς (3) 
παραδόσεις το έτος σε περιόδους που θα ορίσει η Υπηρεσία. 
 
6.1.4  Η συχνότητα για τη κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» ανέρχεται σε μία (1) 
παράδοση ανά εβδομάδα για όλες τις ομάδες πλην της ομάδας Δ «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου» της οποίας η 
συχνότητα παραδόσεων είναι καθημερινή.  
 
6.1.5. Για όλες τις ενότητες και για όλες τις  ομάδες, η συχνότητα παραδόσεων .δύναται να διαφοροποιηθεί 
(αυξομείωση αυτών) σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες για τη σίτιση των δικαιούχων και πάντα ύστερα 
από έγκαιρη γραπτή ενημέρωση τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών και  σε συνεννόηση με τον εκάστοτε 
Ανάδοχο για την σωστή και έγκυρη ανταπόκριση αμφότερα όλων των μελών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει τα υλικά Α) στην αποθήκη της της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου που 
εδρεύει επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28 στον Άγιο Στέφανο και Β) στους κατά τόπους παιδικούς 
σταθμούς του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Διονύσου "Η 
ΕΣΤΙΑ" που είναι σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

 
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. 

6.1.6. 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. 

6.1.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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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  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή θα γίνεται 
με χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ σε πιστοποιημένο εργαστήριο. 

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 μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: α) μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και μέσα σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες, εφόσον δε συντρέχουν ποσοτικοί ή ποιοτικοί λόγοι β) σε περίπτωση που η επιτροπή 
παραλαβής διαπιστώσει ΄ποσοτικές ή ποιοτικές διαφορές  το ανωτέρω χρονικό περιθώριο παρατείνεται μέχρι 
την οριστική διευθέτηση της παραλαβής και ύστερ από τη σχετική απόφαση του υποφαινόμενου οργάνου των 
αναθετουσών αρχών.  

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 
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επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Η  Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα και  την κρίση τη κατά την  παραλαβή των συμβατικών υλικών 
(τροφίμων) να λαμβάνει ακέραιες συσκευασίες ως δείγματα. .Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς 
προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή 
μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. 

Τα δείγματα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα) με εξαίρεση: 

• Τα δείγματα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν ή να 
υποβληθούν εις διπλούν. 

Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή 
συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ' αυτά αποστέλλεται 
απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: για τα είδη και τις ποσότητες, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή 
ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την 
επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και 
μετά από σχετικό αίτημά τους. 

Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους 
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του 
Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια 
του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων 
της κατ' έφεσιν εξέτασης. 
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Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον 
προμηθευτή. 

 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν επιτρέπεται αναπροσαρμογή των τιμών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή την χρονική παράταση 
αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 Η Αντιδήμαρχος  

Οικονομικής Διαχείρισης  

  

 

 

  

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αριθ. 2/2018 Μελέτη Τµήµατος Προµηθειών 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 29/05/2018  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος                                                                                                     

ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 

email: milonas@dionysos.gr  

 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ   «Η 

ΕΣΤΙΑ»  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  

 

 

297.731,76€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
2. Στοιχεία Προμήθειας 
3. Τεχνικές Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Τροφίμων(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)   
5. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
6. Γενική & Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) 
 

 

ΜΑΙΟΣ  2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 29/05/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος                                                                                                    

ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 

email: milonas@dionysos.gr  

  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ   «Η 

ΕΣΤΙΑ»  
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των δικαιούχων του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθμών 
του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ». 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr . 

Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί α) πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τα 

είδη που διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και β) το ποσοστό έκπτωσης επί του 

τιμολογίου για τα είδη που διαμορφώνονται με μέση ημερήσια τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των ειδών, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ενότητας, ή 

για το σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης ομάδας κάθε ενότητας όπως αυτά προσδιορίζονται με 

την παρούσα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Από την υπογραφή της σύμβασης, και για ένα (1) ημερολογιακό έτος. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 297.731,76€  € συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο και αναλύεται :  
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Α. Το πόσο των 120.654.36€ θα βαρύνει το Κ.Α. 15.6473.004 του π/υ του Δήμου 
Διονύσου ως ακολούθως :  

• το ποσό των13.268.92€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ο.ε. 2018 

− το ποσό των 107.385.44€ θα βαρύνει  το προϋπολογισμό ο.ε. 2019 

Β. Το ποσό των 177.077,40 € θα βαρύνει του π/υ του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ». 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

03142500-3 Αυγά, 15100000-9 Ζωικά προϊόντα κρέας και προϊόντα κρέατος, 15300000-1 Φρούτα, 

λαχανικά και συναφή προϊόντα, 15200000-6 Κατεψυγμένα ψάρια και φιλέτα ψαριών, 15400000-2 

Ζωικά - φυτικά έλαια και λίπη, 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα, 15812000-3 Είδη 

αρτοποιείου, 15800000-6 Διάφορα προϊόντα διατροφής ,18973100-7 Σακούλες Συσκευασίας, 

1952000-7 Πλαστικά Προϊόντα, 24311900-6 Χλώριο, 33711610-3 Σαμπουάν, 3371900-6 Σαπούνι  

3376000-5 Χαρτί υγείας , 37823900-2 Χαρτί Περιτυλίγματος , 39831300-9 Καθαριστικό Δαπέδου 

 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

 

Α. ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

• ΚΑ.15.6473.0004 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το 
κοινωνικό παντοπωλείο». 

Β. ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ»  

• 15.6481.0004 με τίλο «Προμήθεια ειδών Σούπερ Μάρκετ»,  

•  15.6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου» 

• 15.6481.0002 με τίτλο «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου»  

• 15.6481.0003, με τίτλο «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου» 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – 
ΦΟΡΟΙ 

Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, και Ανεξάρτητης 
Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, ο αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό 
της αξίας και κάθε τυχόν άλλη νόμιμη κράτηση.  

 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε  Θεωρήθηκε 

Ο Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών  

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

Χαράλαμπος Μυλωνάς  Δήμητρα Κεϊσίδου  Βασιλική Φλώρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 29/05/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος 

ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 

email: milonas@dionysos.gr  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που μας απέστειλε το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου καθώς και με το ΝΠΔΔ "Η ΕΣΤΙΑ" και αφορά στην προμήθεια 

τροφίμων «ειδών σούπερ μάρκετ (τροφίμων και μη τροφίμων), οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, ειδών 

συσκευασίας τροφίμων» για τις ανάγκες:  Α) της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου και Β) του 

Νομικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" που είναι αρμόδιο 

για τη λειτουργία των οκτώ (8)  Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Τα προς προμήθεια συναφή υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας και σίτιση των νηπίων των παιδικών 

σταθμών του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» καθώς και των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δήμου 

Διονύσου, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Όλα τα υλικά θα 

παραδοθούν σε σημεία που θα υποδείξουν οι Αναθέτουσες  Αρχές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

του Δήμου Διονύσου, σήμερα, σήμερα εξυπηρετούνται από τη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου εκατόν ενενήντα (260) 

οικογένειες, εκ των οποίων : 

1. οι 130 αποτελούνται από ένα έως δύο άτομα τα οποία μία φορά το μήνα παραλαμβάνουν στη διανομή μία σακούλα η 

οποία περιέχει: 

• 2 συσκευασίες όσπρια *130 οικογένειες = 260 

• 1 συσκευασία ρύζι*130οικογένειες =130 

• 1 συσκευασία ζάχαρη*130 οικογένειες =130 

• 1 συσκευασία ζυμαρικά*130 οικογένειες =130 
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• 2 συσκευασίες μακαρόνια*130 οικογένειες =260 

• 1 συσκευασία σάλτσα*130 οικογένειες =130 

• 1 συσκευασία φρυγανιά*130 οικογένειες =130 

• 1 λίτρο λάδι*130 οικογένειες =130 

• 2 συσκευασίες γάλακτος  *130 οικογένειες =260 

• 1 συσκευασία αλεύρι *130 οικογένειες =130 

• 1 κουτί corn-flakes*130 οικογένειες =130 

•  

2. οι 110 αποτελούνται από ένα έως δύο ενήλικα  άτομα και ένα έως δύο παιδιά τα οποία μία φορά το μήνα 

παραλαμβάνουν στη διανομή μία σακούλα η οποία περιέχει : 

• 2 συσκευασίες όσπρια*110οικογένειες =220 

• 1 συσκευασία ρύζι*110 οικογένειες =110 

• 1 συσκευασία ζάχαρη*110 οικογένειες =110 

• 1 συσκευασία ζυμαρικά*110 οικογένειες =110 

• 4 συσκευασίες μακαρόνια*110 οικογένειες =440 

• 1 συσκευασία σάλτσα*70 οικογένειες =70 

• 1 συσκευασία φρυγανιά*110 οικογένειες =110 

• 1 λίτρο λάδι*110οικογένειες =110 

• 4 συσκευασίες γάλακτος  *110οικογένειες =440 

• 1 συσκευασία αλεύρι *110 οικογένειες =110 

• 1 κουτί δημητριακά (corn-flakes) *110 οικογένειες =110 

 

3. οι 20 αποτελούνται από ένα έως δύο  ενήλικα άτομα  με τρία ή περισσότερα τέκνα τα οποία μία φορά το μήνα 

παραλαμβάνουν στη διανομή μία σακούλα η οποία περιέχει: 

• 2 συσκευασίες όσπρια*20 οικογένειες =40 

• 1 συσκευασία ρύζι*20 οικογένειες =20 

• 1 συσκευασίες ζάχαρη*20 οικογένειες =20 
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• 2 συσκευασία ζυμαρικά*20 οικογένειες =40 

• 4 συσκευασίες μακαρόνια*20 οικογένειες =80 

• 1 συσκευασία σάλτσα*20 οικογένειες =20 

• 1 συσκευασία φρυγανιά*20 οικογένειες =20 

• 1 λίτρο λάδι*20 οικογένειες =20 

• 4 συσκευασίες γάλακτος  *20 οικογένειες =80 

• 2 συσκευασίες αλεύρι *20 οικογένειες =40 

• 1 κουτί corn-flakes*20 οικογένειες =20 

 

4. Συνολικά κάθε μήνα για τις οικογένειες που σιτίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη: 

• 520 συσκευασίες όσπρια*12 μήνες=6.240 

• 260 συσκευασίες ρύζι*12 μήνες=3.120 

• 260 συσκευασίες ζάχαρη*12 μήνες=3.120 

• 260 συσκευασίες ζυμαρικά*12 μήνες=3.120 

• 780 συσκευασίες μακαρόνια*12 μήνες=9.360 

• 260  συσκευασίες σάλτσα*12 μήνες=3.120 

• 260  συσκευασίες φρυγανιά*12 μήνες=3.120 

• 260 λίτρα λάδι*12 μήνες=3.120 

• 780 συσκευασίες γάλακτος *12 μήνες= 9.360 

• 260 συσκευασίες αλεύρι *12 μήνες=3.120 

• 260 κουτιά corn-flakes*12 μήνες=3.120 

 

5. Στις εορταστικές περιόδους όπως Χριστουγέννων και Πάσχα το Κοινωνικό Παντοπωλείο, και σύμφωνα με τις σχετικές 

αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης προχωρά σε διανομή ειδών κρεοπωλείου, ενδεικτικά χοιρινό τα Χριστούγεννα και 

αμνοερίφιο το Πάσχα, πλέον ειδών μαναβικής  κατάλληλα ως συνοδευτικά ενός πλήρους – ολοκληρωμένου γεύματος . 

 

6. Συνολικά για το σύνολο των εορταστικών περιόδων ανά έτος για τις οικογένειες που σιτίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή 

προϋπολογίζονται: 
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• 940 κιλά χοιρινού χωρίς οστά για τα Χριστούγεννα  

• 940 κιλά αμνοεριφίου για το Πάσχα  

• 912 μαρούλια και για τις δύο εορταστικές περιόδους 

• 450 πακέτα κρεμμυδάκια  και για τις δύο εορταστικές περιόδους 

• 2280 κιλά πατάτες και για τις δύο εορταστικές περιόδους  

• 456 ματσάκια άνηθο και για τις δύο εορταστικές περιόδους 

• 684 κιλά μήλα  ανά οικογένεια για τα Χριστούγεννα  

• 684 κιλά μπανάνες ανά οικογένεια για το Πάσχα 

 

7. Επίσης κάθε δεύτερο μήνα διανέμουμε απορρυπαντικά και χαρτί υγείας άρα για όλο το χρόνο με βάση τον αριθμό των 

οικογενειών που προαναφέραμε έχουμε ανάγκη από: 

• 1560 (260*6) τεμάχια σαμπουάν 

• 1560 (260*6)τεμάχια σαπούνι 

• 1560 (260*6) τεμάχια υγρό γενικού καθαρισμού 

• 1560 (260*6)τεμάχια χλωρίνη 

• 1560 (260*6)πακέτα χαρτί υγείας των 8 τεμαχίων 

 

8. Για την διανομή όλων αυτών των αγαθών έχουμε ανάγκη από τα παρακάτω είδη συσκευασίας: 

• σακούλες πλαστικές 32cm*60cm 45 πακέτα των 25 κιλών 

• σακούλες πλαστικές 42cm*84cm 45 πακέτα των 25 κιλών 

• σακούλες τύπου  POLYBAG μεσαίο μέγεθος 100 πακέτα 

• χαρτί κραφτ 8 πακέτα 

• χαρτί αφής 8 πακέτα 

 

 



 

9. Οι οκτώ (8) παιδικοί σταθμοί του ΝΠΔΔ “Η ΕΣΤΙΑ” φιλοξενούν περίπου 350 παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών. 

Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και διαιτολογίου λαμβάνεται υπόψη: 1. το άρθρο 16 της Απόφασης 

Γ2α/οικ.4108/88 (ΦΕΚ 546/88 τ. Β') του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός 

Λειτουργίας Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» , 2. η απόφαση Υ1α/Γ.Π.OLK.76785 (ΦΕΚ 

3758/τ’Β/25-10-2017)  «Ιατρικό έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων 

στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικού , βρεφονηπιακού και παιδικούς σταθμούς»  και 3. η ΚΥΑ 41087/2017 (ΦΕΚ 

4249/τ. Β’/05-12-2017 τ. Β')  «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών», καθώς και του ενδεικτικού προγράμματος διατροφής του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ "Η ΕΣΤΙΑ", ως ακολούθως : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των:  

Α) 103.571,88€ πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 13% ή 24% (ανάλογα με το είδος), ήτοι συνολικά του ποσού των  

120.654,36€ και θα βαρύνει το Κ.Α.  με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό 

παντοπωλείο» του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου, ως ακολούθως:  

• το ποσό των 13.268,92€, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ο.ε. 2018  

− το ποσό των 107.385,44€, θα βαρύνει τον το προϋπολογισμό ο.ε. 2019, και  

 

Β) 152.309,90 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% ή 24% (ανάλογα με το είδος), ήτοι συνολικά του ποσού των 

176.126,91 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» ως ακολούθως: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΕΝΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ “Η ΕΣΤΙΑ”

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ Φακές - Τυρί -Φρούτο Φακές -Τυρί -Φρούτο Φασολάδα -Τυρί -Φρούτο

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Φασολάκια πράσινα με 

πατάτες - Τυρί -Φρούτο 

Αρακάς με πατάτα και 

καρότο - Τυρί -Φρούτο 

Μπριάμ -Τυρί -Φρούτο ή 

Λαχανικά στην 

κατσαρόλα-τυρί-φρούτο

Γεμιστά - Τυρί -Φρούτο ή  

Σπανακόρυζο -Τυρί -Φρούτο

Μακαρόνια με κιμά 

-Σαλάτα- φρούτο

Σουτζουκάκια με 

ζυμαρικά ή ρύζι  

-Σαλάτα- φρούτο

Παστίτσιο -Σαλάτα- 

φρούτο ή Γιουβαρλάκια - 

Τυρί -Φρούτο 

Μπιφτέκια με πατάτες 

-Σαλάτα-φρούτο

Γίγαντες -Τυρί -Φρούτο 

 ή φασολάδα-Τυρί - 

Φρούτο 

Κοτόπουλο με ρύζι 

-Σαλάτα-φρούτο

Κοτόπουλο με πατάτες 

-Σαλάτα-φρούτο

Κοτόπουλο με χυλοπίτες 

-Σαλάτα- φρούτο 

Κοτόπουλο με κριθαράκι - 

Σαλάτα-φρούτο

Ψάρι με λαχανικά (σούπα) 

-φρούτο

Ψάρι με πατάτες στο 

φούρνο -Σαλάτα-

φρούτο

Ψάρι με λαχανικά 

(σούπα)- φρούτο

Ψάρι με πατάτες στο 

φούρνο -Σαλάτα-φρούτο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “Η ΕΣΤΙΑ”

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γάλα , αυγό , ψωμί, τυρί Γάλα με 

δημητριακά ή 

Γιαούρτι με μέλι 

Γάλα, τοστ (ψωμί με 

τυρί χωρίς αλλαντικά )

ή ψωμί - βούτυρο - 

μαρμελάδα

Γάλα , αυγό ,ψωμί ,τυρί ή  

τυρόπιτα ή τυρόψωμο

Γάλα,ψωμί   με βούτυρο 

και μέλι ή κέϊκ 
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• το ποσό των 82.685,62 € € το Κ.Α. 15.6481.0004 με τίλο «Προμήθεια ειδών Σούπερ Μάρκετ», (ΠΑΥ  /2018), 

• το ποσό των 22.146,31€ το ΚΑ 15.6481.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου», (ΠΑΥ /2018), 

• το ποσό των 36.218,76€  το Κ.Α. 15.6481.0002 με τίτλο «Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου για το ΚΟΙ.Π.Α.Π. Η 

ΕΣΤΙΑ », (ΠΑΥ  /2018), 

• το ποσό των 36.026,71€ το Κ.Α. 15.6481.0003, με τίτλο «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου για το ΚΟΙ.Π.Α.Π. Η 

ΕΣΤΙΑ», (ΠΑΥ /2018). 

Η διαδικασία της προμήθειας τροφίμων για το Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου και  των Παιδικών 

Σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη & Παιδεία Δήμου Διονύσου» θα γίνει με : Δημόσιο Ανοικτό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί α) πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τα είδη που 

διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και β) το ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου για τα είδη που 

διαμορφώνονται με μέση ημερήσια τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των 

ειδών, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ενότητας, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης ομάδας κάθε 

ενότητας όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα. 

 

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

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

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

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

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

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

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

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

� της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

� του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
, 

 , 

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

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

τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

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

διατάξεις”, 

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

Τύπο και άλλες διατάξεις», 
,

  

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

τροποιηθηκε και ισχύει. 

�  ‘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”,  

� “ το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
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� το Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211 Α') ''Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών 

κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.'' 

� της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ». 

� της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

� του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 

209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

� του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

� Την αριθμ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών 

προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των 

Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

 

 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε  Θεωρήθηκε 

Ο Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών  Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

  

Χαράλαμπος Μυλωνάς  Δήμητρα Κεϊσίδου  Βασιλική Φλώρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 29/05/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος                                                                                                     

ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 

email: milonas@dionysos.gr  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-κρεοπωλείου οπωροπωλείου- ειδών συσκευασίας 
και ειδών καθαριότητας) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Α.  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

Είδη σουπερ μάρκετ είναι γενικά όλα τα είδη που πωλούνται στα μεγάλα παντοπωλεία-σούπερ μάρκετ Αθηνών, 

χονδρικός ή λιανικώς.  

Ο προμηθευτής που θα αναλάβει την προμήθεια των ειδών σούπερ μάρκετ θα πρέπει να προμηθεύει το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου που εδρεύει επί της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28. με είδη παντοπωλείου 

άριστης ποιότητας, νέας εσοδείας, με τυπωμένες ευκρινώς τις ημερομηνίες παραγωγής συσκευασίας – λήξης και 

καθαρού βάρους επί της συσκευασίας. Τα είδη που θα προμηθεύει θα είναι ακριβώς τα είδη που παραγγέλνονται με 

τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και όχι υποκατάστατα.  

Σε περίπτωση που δεν είναι τα ζητηθέντα θα επιστρέφονται χωρίς καμιά άλλη διατύπωση.  

Τα χορηγούμενα είδη διατροφής θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η μεταφορά των 

προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις 

ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.  

 

1. Αλεύρι σίτου (Για όλες τις χρήσεις): Ως αλεύρι σίτου ή απλώς άλευρο νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της 

άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν πρέπει να 

παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106,107 του 

Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

Θα διατίθεται σε συσκευασία βάρους 1 κιλού, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, με 

ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
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2. Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ): 
Να είναι αγελαδινό, σε μεταλλικό κουτί, καθαρού βάρους 410 γρ,  

Να έχει εύκολο άνοιγμα (easy open)  

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.  

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών 

συστατικών του προϊόντος.  

Να έχει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 80 και 80α του Κ.Τ.Π. και των και να είναι σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις: να είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε 

λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Η 

συσκευασία να μη φέρει χτυπήματα ή ελαττώματα.  

 

3. Διάφορα ζυμαρικά (πχ. μακαρόνια,κριθαράκι, χυλοπίτες κλπ.) 
Να είναι Α’ Ποιότητας  

Να είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι ή άλευρο μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, 

ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να 

φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 περί επισήμανσης. Να είναι σε συσκευασίες 

500 gr.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

4. Ζάχαρη λευκή – ψιλή: 

Να είναι λευκή, κρυσταλλική. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινο-τικές και Υγειονομικές Διατάξεις  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Θα 

διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους 1 κιλού.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

5. Δημητριακά νιφάδες καλαμποκιού (τύπου Κορν Φλέικς): 
Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες θερμίδες, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ή 

συνοδευόμενα από φρούτα ή κομμάτια σοκολάτας κ.α. Να είναι σε συσκευασία 500γρ πάνω στην οποία πρέπει να 

αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  Να πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 103 του ΚΠΤ και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

6. Ρύζι (τύποι Γλασέ, Μπόνετ, Καρολίνα) 
Να είναι Α΄ ποιότητας ρύζι. Να είναι φυσικό προϊόν, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, 

ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνό, μη συρρικνωμένο, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα 

σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες, ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά 

ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

7 Τοματοχυμός:  
Να είναι φτιαγμένος από πλούσιο πυκνό φυσικό χυμό τομάτας, χωρίς σπόρους. 

Να παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους 

του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124. του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.  Να αναφέρονται στη συσκευασία στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινο κουτί των 500γρ.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα, χτυπήματα ή ελαττώματα.  

 

8. Όσπρια (Φακές ψιλές και φασόλια μέτρια): 
Να είναι Α’ ποιότητας  

Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γρ.  

Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού 

χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες, ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της 
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ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να μην προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Να 

πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί 

επισήμανσης.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

9.Φρυγανιές Σίτου  
Οι φρυγανιές να είναι σίτου, άριστης ποιότητα, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική και αεροστεγή συσκευασία 

500γρ. Πρέπει να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο και να μην περιέχουν πρόσθετες χρωστικές 

ουσίες σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 113 του Κ.Τ.Π.. 

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

Είδη Σουπερ μάρκετ με διατίμηση 

 

1. Ελαιόλαδο: 

Λάδι ελιάς Α΄ ποιότητας, κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης και παραγωγής, παρθένο εξαιρετικό (ΕΧΤRΑ) με 

οξύτητα σε ελαϊκό οξύ όχι μεγαλύτερο από 1 %, με χρώμα λαμπερό και σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και του 

άρθρου 71 του Κ.Π.Τ.-  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

Να διατίθεται σε συσκευασία 1 λίτρου σε πλαστικά δοχεία. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
Ο προμηθευτής που θα αναλάβει την προμήθεια των οπωρολαχανικών θα πρέπει να προμηθεύει τα παραρτήματα 

των Παιδικών Σταθμών με τα απαραίτητα είδη προς χρήση και διατροφή των νηπίων στην ποσότητα και το είδος που 

θα παραγγέλλονται, χωρίς αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας.  

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης 

και παραγωγής, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και 

ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό.  

Θα πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων.  

Θα πρέπει να είναι τόσο ώριμα ώστε να αντέχουν στην μεταφορά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

κατανάλωσης. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.  

Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο.  

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.  

 

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες 

Κοινοτικές διατάξεις και τις εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

1. Κρέας χοιρινό 

Το κρέας να είναι πρώτης ποιότητας από ζώο νεαρής ηλικίας το οποίο θα βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, 

κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι άσπρου για το χοιρινό, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο 

είδος ζώου ή από ολόκληρο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 

Να είναι κρέας νωπό, άπαχο από το μπούτι του ζώου κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά 

Το κρέας σε μορφή κιμά πρέπει να κόπτεται ενώπιον υπαλλήλων του Ν.Π. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98 του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 

μεταφοράς τροφίμων  

Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 15 μήνες. 
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Πολύ μεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (ιχνιλασιμότητα) και 

γενικά να ανταποκρίνεται σε ότι νομοθεσία ορίζει, αγορανομικές διατάξεις, κτηνιατρική νομοθεσία κλπ. 

Οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση ποιότητας και προέλευσης ζητηθεί θα πρέπει να κατατίθεται. 

Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη 

σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 

2. Αμνοερίφια 

Τα κρέατα θα είναι νωπά (εγχώρια), πρώτης ποιότητας, υγιεινά φρέσκα, θα φέρουν ανάλογο λίπος, θα έχουν 

υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδονται κατά συγκεκριμένα τεμάχια 

σύμφωνα με τις παραγγελίες. 

Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, 48 ώρες πριν και μέχρι έξι 

(6) ημέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-

υγειονομικού ελέγχου. 

Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη 

σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό 

λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την 

κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο 

αποστολής ή στο τιμολόγιο.  

Τα κρέατα πρέπει να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση με εξωτερικό 

στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά. 

 

Οι προμηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και επεξεργασίας των 

κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα φέρει τις απαιτούμενες άδειες. 

 

Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές, κτηνιατρικές 

και υγειονομικές διατάξεις. 

 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χο-ρηγούμενων 

ειδών(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύ-παρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πι-στοποίησης.  

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

1. Σαμπουάν 
Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών  σε συσκευασία 400 ml  (διάφορα αρώματα). Να καταθέτει βεβαίωση ότι 

το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως 

καλλυντικό προϊόν , να έχει υποαλλεργικό PH.  

 

2. Σαπούνι 
Αγνό λευκό σαπούνι ,στερεό σε πλάκα για το πλύσιμο χεριών με ουδέτερο ph, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά 

συστατικά και γλυκερίνη τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά & βιοδιασπώμενα .Δερματολογικά ελεγμένο 

(συσκ 100 γρ). 

 

3. Υγρό Γενικού Καθαρισμού 

Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15%.Να μην επηρεάζει τα χρώματα 

και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο , πλαστικό 

,ανοξείδωτο , φορμάικες ,πλακάκια δαπέδου , μάρμαρα ,τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα .διαλυτότητα 

1/100. Να διατίθεται πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ . 
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άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(συσκ του 1lt ) 

 

4. Χλωρίνη 

Χλωρίνη κλασική σε πλαστική συσκευασία του 1 lt Να περιέχει όχι λιγότερο από 5% υποχλωριώδες νάτριο (50.000 

ppm διαθέσιμου χλωρίου). Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα σχετικάπου πρέπει για τα είδη αυτά, 

παραγωγή - προφυλάξεις- ειδική άδεια- εγκρίσεις Γ. Χ. Κ.. 

 
5. Χαρτί Υγείας  (8pack) 
Χαρτί ρολό υγείας μη ανακυκλωμένο από καθαρή χαρτομάζα, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό,  δίφυλλα γκοφρέ 

Α’ ποιότητας, απαλά και απορροφητικά. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 8 ρολών λευκού 

χρώματος ή με σχέδια, στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση, ο αριθμός φύλλων και να είναι 

πιστοποιημένο με ISO. ( Βάρος ρολού >=130gr, ±5%) 

6. Σακούλες πλαστικές 32cm * 60cm 

Σακούλες πλαστικές  από παρθένο υλικό  με πιέτα  και δύο λαβές βάρους, τουλάχιστον   10γρ/τεμάχιο.  

 

7. Σακούλες πλαστικές 42cm * 84cm 

Σακούλες πλαστικές  από παρθένο υλικό  με πιέτα  και δύο λαβές βάρους  60γρ/τεμάχιον,  ±5%. 

 

8. Σακούλες Τροφίμων  (τύπου Poly bag) Νο 2 (50ΤΕΜ) (ΔΙΑΣΤ.24*35)  
Να αναφέρουν τη σήμανση << μη τοξικό >> και << καταλληλο για τρόφιμα>>. 

 

9. Χαρτί Κραφτ (KRAFT) 
Χαρτί κραφτ (KRAFT) χοντρό ειδικό και κατάλληλο για τρόφιμα διαστάσεων 33cm *17cm, βάρους  13γρ/τεμ, ±5%. 

 

10. Χαρτί Αφής  
Χαρτί αφής λεπτό ειδικό και κατάλληλο για τρόφιμα διαστάσεων 35cm *50cm, βάρους 5γρ/τεμ, ±5%. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ.» 

 

ΟΜΑΔΑ Α.  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ.» 

 

ΟΜΑΔΑ Α.  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 

Είδη σούπερ μάρκετ είναι γενικά όλα τα είδη που πωλούνται στα μεγάλα παντοπωλεία-σούπερ μάρκετ Αθηνών, 

χονδρικός ή λιανικώς που περιλαμβάνουν και τα αυγά.  

Ο προμηθευτής που θα αναλάβει την προμήθεια των ειδών σούπερ μάρκετ θα πρέπει να προμηθεύει τα 

παραρτήματα των Παιδικών Σταθμών  με είδη παντοπωλείου άριστης ποιότητας, νέας εσοδείας, με τυπωμένες 

ευκρινώς τις ημερομηνίες παραγωγής συσκευασίας – λήξης και καθαρού βάρους επί της συσκευασίας. Τα είδη που 

θα προμηθεύει θα είναι ακριβώς τα είδη που παραγγέλνονται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και όχι 

υποκατάστατα.  

Σε περίπτωση που δεν είναι τα ζητηθέντα θα επιστρέφονται χωρίς καμιά άλλη διατύπωση.  

Τα χορηγούμενα είδη διατροφής θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η μεταφορά των 

προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις 

ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος για τους χώρους 

παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Εναλλακτικά, μπορεί να 
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προσκομίσει πιστοποιητικό για το ISO 22000 (Εμπεριέχει το HACCP).  

 

1. Αλάτι  
Αλάτι ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επε-ξεργασία ορυκτού 

άλατος των αλατωρυχείων, θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα εμφανίζει ελαφριά μόνο 

θολερότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων Ποτών καθώς τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γραμμαρίων.  

 Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

2. Αλεύρι σίτου (Για όλες τις χρήσεις):  
Ως αλεύρι σίτου ή απλώς άλευρο νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά 

καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν πρέπει να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

Θα διατίθεται σε συσκευασία βάρους 1 κιλού, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, με 

ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

3. Αλεύρι φαρίνα ολικής άλεσης :  
Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104,105,106,107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Θα 

διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους 500 γραμ. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, ο 

αριθμός έγκρισης Α.Χ.Σ., η προέλευση καθώς και ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, όπως 

αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

 

4. Βούτυρο τυπου soft  

Θα είναι σε συσκευασία για εύκολη χρήση, κατάληλλο για εύκολη επάλειψη χωρίς προσθήκη αλατιού,  και θα 

διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στο άρθρο 81 Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 

διατάξεις. Θα πληροί τους όρους και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Θα διατίθεται σε συσκευασία των 250 γραμμαρίων.  

 

5. Βούτυρο γάλακτος για μαγειρική 

Θα είναι σε συσκευασία για εύκολη χρήση,  φρέσκο βούτυρο λιωμένο αγελαδινό τουλάχιστον 80% λιπαρά, χωρίς 

προσθήκη αλατιού και θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στο άρθρο 81 Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. Θα πληροί τους όρους και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων.  

 

6. Μαργαρίνη Μαγειρικής 

Να είναι 100% φυτικό προϊόν, Α΄ ποιότητας σε συσκευασία 800gr, κατάλληλο για παρασκευή φαγητών. Να 

αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

 

7. Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο 

Το υπό προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%) φρέσκο παστεριωμένο ομογενοποιημένο, σε 

συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου, οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό 

Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα τροφίμων και ποτών (ΦΕΚ 788/Β’/87). 

Το γάλα θα είναι αγνό αγελαδινό γάλα απαλλαγμένο πρωτογάλακτος, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά 

συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κλπ) τα οποία θα αναγράφονται στην 

τυπωμένη ετικέτα αυτού. Επίσης δεν θα περιέχει πρόσθετες χρωστικές και συντηρητικά τύπου Ε. Το γάλα πρέπει να 

περιέχει ποσοστό τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούμενο σε γάλα με 3,5% λιπαρής ουσίας. 

Το φρέσκο γάλα θα έχει υποβληθεί σε επεξεργασία σε διαδικασία παστερίωσης αμέσως δε μετά την παστερίωση να 

ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς Κελσίου, στην οποία 

θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρηση του να διαρκεί μέχρι 7 ημέρες και θα καθορίζεται με ευθύνη του 

παρασκευαστή. 
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Στο προϊόν επίσης θα αναγράφονται το πιστοποιητικό 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) και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε σαφή 

μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε 

ημέρες. 

Το προς προμήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ή του εργοστασίου παρασκευής 

του ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένο υλικό καθώς και οι πρώτες ύλες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής 

του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται στο στέλεχος της τεχνικής 

προσφοράς. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 

HACCP (ΑΡ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών 

(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

 

H παράδοση θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα σε κάθε Παράρτημα των Παιδικών Σταθμών ανάλογα 

με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τις ημέρες λειτουργίας των Σταθμών,  εξασφαλίζοντας γάλα που δεν θα είναι 

ληγμένο για κάθε μέρα της εβδομάδας. 

 

8. Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ):  
Να είναι αγελαδινό, σε μεταλλικό κουτί, καθαρού βάρους 410 γρ,  

Να έχει εύκολο άνοιγμα (easy open)  

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης.  

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών 

συστατικών του προϊόντος.  

Να έχει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 80 και 80α του Κ.Τ.Π. και των και να είναι σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις: να είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε 

λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 % και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Η 

συσκευασία να μη φέρει χτυπήματα ή ελαττώματα.  

 

9. Διάφορα ζυμαρικά (πχ. μακαρόνια, κριθαράκι, χυλοπίτες κλπ.)  
Να είναι Α’ Ποιότητας  

Να είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι ή άλευρο μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, 

ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να 

φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 περί επισήμανσης. Να είναι σε συσκευασίες 

500 gr.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

10. Ζάχαρη λευκή – ψιλή:  

Να είναι λευκή, κρυσταλλική. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Θα 

διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους 1 κιλού.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

11. Διάφορα Καρυκεύματα:  
Πρέπει να είναι συσκευασμένα και όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  Η 

συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα και να είναι των 30 γρ ή 50 γρ (όπως αναφέρεται το είδος στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό). 

  

12. Κακάο:  

Θα είναι συσκευασμένο σε κουτί και όχι χύμα, σε συσκευασία 125γρ. με τις απαραίτητες ενδείξεις και ημερομηνία 

λήξης και να πληρούν τους όρους των άρθρων 50, και 56-60 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Η 

συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

13. Καραμέλες Ζελεδάκια:  
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Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 1000 γραμμαρίων, 

διάφορες γεύσεις, στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να μη φέρει 

σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

14. Δημητριακά νιφάδες καλαμποκιού ολικής άλεσης (τύπου Κορν Φλέικς):  
Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά ολικής άλεσης, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες θερμίδες, χωρίς πρόσθετα 

σάκχαρα ή συνοδευόμενα από φρούτα ή κομμάτια σοκολάτας κ.α. Να είναι σε συσκευασία 375γρ πάνω στην οποία 

πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 103 του ΚΠΤ 

και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 
15. Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Επίσης να φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να 

παραδίδεται σε συσκευασία πλαστική των 400 γρ. Κατά την επιλογή του παιδικού σταθμού για το είδος των 

φρούτων ή ειδών φρούτων. που θα περιέχουν. 

 

16. Μέλι  
Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό και να πληροί τους όρους του άρθρου 67 του ΚΤΠ, καθώς και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  

Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασία.  

Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα ή μεταλλικά κατάλληλα δοχεία 900-1000 γραμμαρίων, εγκεκριμένα για τη 

διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα, χτυπήματα ή ελαττώματα.  

 
17. Μπισκότα ολικής άλεσης  (τύπου Πτι-Μπερ): Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 102 

και 114 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά 

ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε αεροστεγείς 

συσκευασίες των 225 γραμμαρίων με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης του προϊόντος. Να διατίθεται σε 

τύπο Πτι-μπερ ή ισοδύναμο. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

18. Μπισκότα ολικής άλεσης (τύπου Μιράντα): Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 102 

και 114 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά 

ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Να διατίθενται σε αεροστεγείς 

συσκευασίες των 250 γραμμαρίων με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης του προϊόντος. Να διατίθεται σε 

τύπο Μιράντα ή ισοδύναμο. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

19. Ξύδι  
Πρέπει να προέρχεται από σταφύλι, ή ξερή σταφίδα. Πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Να διατίθεται σε συσκευασία 400 γρ. κατάλληλη για τρόφιμα.   Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα, χτυπήματα ή 

ελαττώματα.  

 

20. Χυμός νέκταρ κοκτέιλ 

Ο χυμός ορίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, 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. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στα άρθρα 126, 

127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Να διατίθεται σε εγκεκριμένη συσκευασία του 1 λίτρου.  

 

21. Ρύζι (τύποι Γλασέ, Μπονέτ, Καρολίνα)  
Να είναι Α΄ ποιότητας ρύζι. Να είναι φυσικό προϊόν, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, 

ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνό, μη συρρικνωμένο, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα 

σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες, ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά 
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ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

22. Τοματοχυμός:  
Να είναι φτιαγμένος από πλούσιο πυκνό φυσικό χυμό τομάτας, χωρίς σπόρους.  Να παρασκευάζεται με συμπύκνωση 

του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους 

που αναφέρονται στο άρθρο 124. του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  Να 

αναφέρονται στη συσκευασία στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί 

επισήμανσης. Να διατίθεται σε χάρτινο κουτί των 500γρ. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα, χτυπήματα ή 

ελαττώματα.  

 

23. Τσάι μαύρο  
Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Θα 

διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα μέσα σε κουτί χάρτινο. Το μαύρο τσάι θα διατίθεται σε πακέτα των 20 τεμ. 

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 
24. Τυρί τριμμένο  Α΄ ποιότητας - τύπου  regato:  

Τυρί τριμμένο κεφαλοτύρι πρώτης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης (μέτριας σκληρότητας) 

και μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας 

την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών.  

Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές 

,αγορανομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Θα 

διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις. 

Θα διατίθεται σε συσκευασία βάρους 1.000 γραμμαρίων  

 

25. Τυρί (τύπου ένταμ) για τοστ:  
Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα , να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος 

και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση.  

Να διατίθεται σε φέτες για τοστ.  

Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του 

παραγωγού –συσκευαστή, γ) το βάρος του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  

Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και 

διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

 

26. Τυρί ημίσκληρο φόρμα: 
Να είναι Α΄ ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα , να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος 

και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση.  

Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του 

παραγωγού –συσκευαστή, γ) το βάρος του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  

Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και 

διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.  

Να είναι σε συσκευασία 2,5 κιλών. 

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

 

27. Όσπρια (Φακές ψιλές , ρεβύθια και  φασόλια μέτρια):  
Να είναι Α’ ποιότητας  

Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γρ.  

Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού 

χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, 

απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες, ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να μην προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. Να 

πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί 

επισήμανσης.  

Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  



 

Σελίδα 63 

 
28. Τυρί φέτα:  

Να είναι από από γάλα αιγοπροβάτων, Α΄ ποιότητας, ελληνικής προέλευσης και παρασκευής.  

Να έχει πλούσια γεύση και μέγιστη υγρασία 56%, πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνες,  

Να είναι σε κατάλληλη συσκευασία όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία συσκευασίας και λήξεως του 

προϊόντος. Πρέπει να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα, να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή 

χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  Το προϊόν να 

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 53 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές, αγορανομικές και 

Κτηνιατρικές διατάξεις.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης. Θα 

διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις.  

 

29. Γιαούρτι 

Το γιαούρτι να είναι στραγγιστό παρασκευασμένο από αγελαδινό ,παστεριωμένο, ομογενοποιημένο πλήρες γάλα με 

περιεκτικότητα σε λίπος 3,85% σε συσκευασία 1000 γραμμαρίων. Το προμηθευόμενο γιαούρτι να πληρεί τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται 

σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να φέρει ημερομηνία λήξης η οποία δεν πρέπει 

να είναι παραποιημένη. 

Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να 

πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

 

30. Κομπόστα 

Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με ποσοστό ζάχαρης 14-16% . Το προϊόν να μην 

περιέχει παθογόνα μικρόβια ή μύκητες ή μικρόβια που να υποδηλώνουν εντερική μόλυνση που είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν ζύμωση του περιεχομένου. 

Γενικά η προμηθευόμενη κομπόστα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Μπορεί να 

προμηθευτεί σε συσκευασία 850 ml. 

 

31. Μπέικιν Πάουντερ (Baking Powder)  

Σε συσκευασία φακέλλων των 20 γρ. 

 

33. Αυγά Πραλίνα 

Σοκολατένια αυγά μικρά με πραλίνα, των 10γρ περιτυλιγμένο το κάθε τεμάχιο σε συσκευασία 1 κιλού. Παράδοση σε 

άριστη κατάσταση.  

 

34. Φρυγανιά Τριμμένη 

Σε αεροστεγή συσκευασία 180 γρ. να παρασκευάζεται εξ ολοκλήρου από αλεύρι οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας 

εκ των επιτρεπόμενων. Να προέρχεται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο. 

 

35.  Λεμόνι άρτυμα 

Στη συσκευασία του χυμού λεμονιού να αναγράφεται η φράση «Άρτυμα λεμονιού» και να είναι σε  συσκευασία των 

340 γρ. 

36. Ανθός αραβοσίτου 

Επιδόρπιο τύπου άνθος αραβοσίτου με γεύση σοκολάτα και βανίλια . Σε συσκευασία χάρτινο κουτί 500γρ, 

σφραγισμένο και αναλλοίωτο με αναγραφόμενες προδιαγραφές.  Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο, απαλλαγμένο 

από μυρωδιές ή έντομα.  

 

37. Νερό εμφιαλωμένο 
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Να είναι αναγνωρισμένο φυσικό μεταλλικό νερό εγχώριο σε συσκευασία μπουκαλιού πλαστικό των 1.5 λίτρων  πάνω 

στο οποίο να  αναγράφονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις διατάξεις, με όλες τις απαραίτητες 

χημικές αναλύσεις και άδειες. 

 

38. Ψωμί του τοστ φόρμας ολικής άλεσης  
Ψωμί ολικής άλεσης  , χωρίς συντηρητικά , Α ποιότητας εγχώριο προϊόν σε συσκευασία 500-540 γρ σφραγισμένο και 

αναλλοίωτο με αναγραφόμενες προδιαγραφές.  

 
39. Μαγιά Ξερή  
σε συσκευασία φακελάκια 8ΓΡ αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει 

καμία μυρωδιά ή έντομα.  

 

40.Σφολιάτα 

Κατεψυγμένα φύλλα σφολιάτας για πίτες και γλυκά 2 φύλλων σε συσκευασία των 650gr ελληνικής παραγωγής,Α 

ποιότητας.  

41. Φύλλο Κρούστας 

Κατεψυγμένα φύλλα κρούστας σε συσκευασία 450 gr ελληνικής παραγωγής, Α ποιότητας. 

 
42 Τυροπιτάκια Κατεψυγμένα. 1000ΓΡ 
Κατεψυγμένα τυροπιτάκια με φέτα σε συσκευασία 1000 gr ελληνικής παραγωγής, Α ποιότητας.  

 

43. Τοματοελτέ 
Να προέρχεται από συμπύκνωση χυμού ντομάτας .Η συσκευασία του να είναι μεταλλική των 410γρ . 

  

44. Κορν-Φλάουερ (Corn Flower)  

Σε συσκευασία των 200gr, αναλλοίωτη με ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο ή σβολιασμένο που δεν θα έχει 

καμία μυρωδιά ή έντομα.  

 

Είδη Παντοπωλείου με διατίμηση 

 

1.  Ψάρι καταψυγμένο Βακαλάος Φιλέτο και Πέρκα φιλέτο  
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από 

τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και 

αυγά.  

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι κατεψυγμένα κατά μονάδα και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β 

συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημ. 

Κατάψυξης, ημ. Λήξης, χώρα προέλευσης, αρ. έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). 

Τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.  

Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα πακέτα πρέπει να 

αναγράφεται στην Ελληνική η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επίπαγο σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.  

Τα ψάρια θα μεταφέρονται στους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π. με αυτοκίνητα-ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν 

θα παραδίδονται.  

Τα κατεψυγμένα ψάρια θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και θα πληρούν 

τους όρους που αναφέρονται στις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Δια-τάξεις καθώς και τους κανονισμούς του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, και των λοιπών αρμοδίων υπουργείων, καθώς και του άρθρου 93 

του Κ.Π.Τ.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) ή ISO 22000 για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων 

προϊόντων.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP ή ISO 22000 του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

 
2. Ελαιόλαδο: Λάδι ελιάς Α΄ ποιότητας, κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης και παραγωγής, παρθένο εξαιρετικό 

(ΕΧΤRΑ) με οξύτητα σε ελαϊκό οξύ όχι μεγαλύτερο από 1 %, με χρώμα λαμπερό και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
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Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τροφίμων και του άρθρου 71 του Κ.Π.Τ.- Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 11 Κ.Π.Τ. περί επισήμανσης.  

- Να διατίθεται σε συσκευασία 1 λίτρου σε πλαστικά δοχεία.  

 
3. Κατεψυγμένα Λαχανικά (Φασολάκια στρογγυλά, Αρακάς, Σπανάκι και αναμικτα λαχανικά):  
Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης και 

παρασκευής, Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν 

το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί 

εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης 

ποιότητας της πρώτης.  

Σε ότι αφορά τη συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 κιλού και η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται 

με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα- ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.  

Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων 

ειδών(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

 

4. Αυγά:  

Θα είναι ακέραια και καθαρά αυγά ημέρας, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των 

κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 gr, μεσαίου μεγέθους (κατηγορία medium).  

Τα αυγά θα είναι: α) συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, σε συσκευασία με ατομικά 

χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 25 ημερών.  

Τα αυγά πρέπει να έχουν κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα.  

απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένα σώματα και ξένες οσμές.  

Να υπάρχουν οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις διατάξεις επί των αυγών και επί της συσκευασίας.  Η 

παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τις ισχύουσες κτηνιατρικές, Κοινοτικές και Υγειονομικές 

διατάξεις.  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
 
Ο προμηθευτής που θα αναλάβει την προμήθεια των οπωρολαχανικών θα πρέπει να προμηθεύει τα παραρτήματα 

των Παιδικών Σταθμών με τα απαραίτητα είδη προς χρήση και διατροφή των νηπίων στην ποσότητα και το είδος που 

θα παραγγέλλονται, χωρίς αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων ανεξάρτητα ποικιλίας.  

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης 

και παραγωγής, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και 

ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό.  

Θα πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων.  

Θα πρέπει να είναι τόσο ώριμα ώστε να αντέχουν στην μεταφορά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

κατανάλωσης. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.  

Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο.  

Η μεταφορά των οπωρολαχανικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα.  

 

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες 

Κοινοτικές διατάξεις και τις εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  



 

Σελίδα 66 

Ο προμηθευτής που θα αναλάβει την προμήθεια των ειδών κρεοπωλείου θα πρέπει να προμηθεύει τα παραρτήματα 

των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου με την ποσότητα και το είδος που θα του παραγγέλνονται από τον 

αναθέτοντα φορέα.  

Ο εφοδιασμός των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου θα είναι άμεσος και η μεταφορά των προϊόντων θα 

γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα- ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα.  

 

1. Κιμάς μόσχου νωπός (μπούτι) 
Ο κιμάς θα κόβεται λίγο πριν την παράδοσή του στους παιδικούς σταθμούς και θα είναι από νωπό μοσχάρι Α΄ 

ποιότητας , το οποίο θα καθαρίζεται από λίπη και διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. Θα είναι εγχώριας 

προέλευσης, από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία.  

Ο κιμάς θα κόβεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής (48 ωρών έως 6 ημερών), να 

προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να 

φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.  

Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, 

πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων 

ειδών(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

2. Κρέας νεαρού μοσχαριού θα είναι από μοσχάρι-ποντίκι χωρίς οστά (η ηλικία του ζώου να είναι 8-12 μηνών) το 

οποίο θα βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος,  χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητα του θα 

ανήκει στο ίδιο ζώο ή και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων.  Το κρέας θα κόβεται στο κατάστημα του προμηθευτή, 

που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας 

μόσχου προσφάτου σφαγής (48 ωρών έως 6 ημερών), να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που 

λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων 

ειδών(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

 

3. Νωπά Κοτόπουλα  
Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΤΥΠΟΥ 65%, εγχώριας προέλευσης (χωρίς εντόσθια), θα είναι πρώτης 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 ή εγκαύματα 

ψύξης. Επίσης, θα πρέπει να είναι σφαγμένα, να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς 

κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και 

κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και τους μηρούς (σχετ. κανον. Ε.Ο.Κ.).  

Τα εν λόγω χορηγούμενα 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. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους 

όρους του Κώδικα τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 

να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων 

ειδών(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Η συντήρηση και η διακίνηση όλων των ειδών κρεοπωλείου πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του HACCP και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.  Θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (χώρα προέλευσης, χώρα σφαγής, 
σφραγίδα) και γενικά θα ανταποκρίνεται σε ότι η νομοθεσία ορίζει (αγορανομικές διατάξεις, κτηνιατρική νομοθεσία 



 

Σελίδα 67 

κ.τ.λ.) Οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση ποιότητας και προέλευσης ζητηθεί θα πρέπει να κατατίθεται. Η 
μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληρεί όλους τους όρους 
υγιεινής και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον ανάδοχο φορέα 

Τα είδη και οι ποσότητες θα καθορίζονται από την παραγγελία του αναθέτοντα φορέα.  

Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές- κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλοίωσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.  

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ  
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

1. Άρτος ολικής άλεσης: Ο άρτος θα είναι ολικής άλεσης, (θα παρασκευάζεται από αλεύρι ολικής άλεσης Α΄ 

ποιότητας που προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό σιταριού, με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, 

βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία) σε φραντζόλα ημέρας των 350 γρ, Α΄ ποιότητος ιδίου τύπου με της αγοράς, καλά 

ψημένος λίγες ώρες πριν τη παράδοση.  

 

Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Το ψήσιμο θα πρέπει να 

είναι ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις 

προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να 

μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή 

την απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων. Η μεταφορά του 

άρτου θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα κλειστά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. Ο άρτος θα μεταφέρεται 

και θα παραδίδεται συσκευασμένος . Το υλικό συσκευασίας του άρτου θα πρέπει να πληροί τους όρους των 

αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών 

(αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές- κτηνιατρικές 
και υγειονομικές διατάξεις. 

 

2. Τσουρέκια και βασιλόπιτες  
Τα τσουρέκια θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και 

ποτών. Θα διατίθενται σε συσκευασία και θα παρασκευάζονται σε κοντινή ημερομηνία πριν την παράδοσή τους  

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι 

απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) ή ISO 22000 για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων 

προϊόντων.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποι-ητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP ή ISO 22000 του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

 
3. Κουραμπιέδες και μελομακάρονα 

Θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Πρέπει να 

παρασκευάζονται σε κοντινή ημερομηνία πριν την παράδοσή τους  

- Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι 

απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (ΑΡ. 

487/21-9-2000 ΚΥΑ) ή ISO 22000 για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων 

προϊόντων.  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας συστήματος HACCP ή ISO 22000 του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  
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4.Τυροπιτάκια και λουκανικοπιτάκια  
Τα τυροπιτάκια και τα λοιπά είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας θα είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα, από αγνά 

υλικά και σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μια ημέρα 

πριν την παράδοσή τους  

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι 

απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.  

Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μια μόνιμη διαδικασία για την υγιεινή των τροφίμων η 

οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP.  

 

 

5. Η προέλευση των προσφερόμενων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος  

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας 

κατασκευής του προσφερόμενου προϊόντος που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω 

ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη 

της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.  

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε  Θεωρήθηκε 

Ο Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών  Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

 

  

Χαράλαμπος Μυλωνάς  Δήμητρα Κεϊσίδου  Βασιλική Φλώρου 
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ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 

email: milonas@dionysos.gr  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-κρεοπωλείου οπωροπωλείου- ειδών συσκευασίας και ειδών 
καθαριότητας) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/
α 

 

      Είδος 

 

C.P.V. 

Μονάδα 
Μετρησης 

Συνολική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(13%) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(24%) 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. 

ΚΙΛΟΥ 

15600000-4 Τεμάχιο 3.120 0,85€ 2.652,00€  

2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙ 410 

ΓΡ. 

15500000-3 Τεμάχιο  9.360   0,95 € 8.892,00€  

4 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΙΛΟΥ 

15800000-6  Τεμάχιο 3.120 0,85 €  2.652,00€ 
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5 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  

500gr 

15800000-6 Τεμάχιο 9.360  0,95€ 8.892,00€  

6 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  500gr 

 

15800000-6 Τεμάχιο 3.120   0,95€ 2.964,00€  

7 ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ  500gr 

15800000-6 Τεμάχιο 3.120   1,15€ 3.588,00€   

9 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 

500 gr  

15800000-6 Τεμάχιο 3.120   0,99€  3.088,80€ 

10 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  

500gr 

03200000-3 Τεμάχιο 3.120   1,30€ 4.056,00€  

11 ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΟΝΔΡΑ 

500 gr. 

03200000-3 Τεμάχιο 3.120   1,30€ 4.056,00€  

12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

(ΝΙΦΑΔΕΣ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

ΧΑΡΤΙΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

375  gr 

03200000-2 Τεμάχιο 3.120       2,00€      6.240,00€ 

13 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 250gr 15800000-6 Τεμάχιο 3.120 1,30 €  4.056,00€ 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'  

35.100,00 16.036,80 

    

Φ.Π.Α.13% 

4.563,00  

    

ΦΠΑ 24% 

  3.848,83 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α΄με  Φ.Π.Α. 

 

39.663,00 

 

19.885,63 

 

 

Β΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/
α 

 

      Είδος 

 

C.P.V. 

Μονάδα 
Μετρησης 

Συνολική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 

KΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) 

1 ΕΛΑΙΌΛΑΔΟ 

ΓΝΗΣΙΟ  1lt  

15400000-2 Τεμάχιο 3.120 5,41 € 16.879,20€  

2 ΑΥΓΑ  Τεμάχιο 1560 0,18 € 280,80 €  

3 ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ  Τεμάχιο   260 0,95 €  247,00 € 

4 ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ 

 Τεμάχιο   670 5,30 € 3.551,00 €  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'  

 

20.710,20 

247,00 
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Φ.Π.Α.13% 

2.692,32 

 

 

    

ΦΠΑ 24% 

 59,28 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β΄με  Φ.Π.Α. 

 

23.402,52 

306,28 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'  35.100,00 16.036,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'  20.710,20 247,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 55.810,20 16.283,80 

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13% 7.255,32  

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%  3.908,11 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 63.065,52 20.191,91 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 83.257,43 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 912 0,75€ 684,00€ 

2 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΧΛΩΡΑ  15300000-1 ΚΙΛΟ 450 1,36€ 612,00€ 

3 ΠΑΤΑΤΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2.280 0,66€ 1.504,00€ 

4  ΑΝΗΘΟ 

ΔΕΜΑ 450γρ 

15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 456 0,44€ 200,64€ 

5 ΜΗΛΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 684 0,97€ 663,48€ 

6 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 684 1,14€ 779,76€ 

    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

 

 

4.444,68 

    

 

Φ.Π.Α. 13% 

 

 

577,80€ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 

 

 

5.022,48€ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ  

15100000-9 ΚΙΛΟ 940 

 

4,45 4.183,00€ 

2  

ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΓΧΏΡΙΟ 

  

 

15100000-9 

 

ΚΙΛΟ 

 

940 

 

6,64 

 

6.241,60€ 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 10.424,60 

9    

Φ.Π.Α. 13% 

 

                     1.355,19 

       

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

 

 

11.779,79 

ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 33711610-3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560 1,73€ 2.698,80€ 

2 ΣΑΠΟΥΝΙ 3371900-6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560 0,55€ 858,00€ 

3 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 39831300-9 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560 1,10€ 1.716,00€ 

4 ΧΛΩΡΙΝΗ 24311900-6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560 1,38€ 2.152,80€ 

5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  3376000-5 ΠΑΚΕΤΟ ΟΚΤΩ 

ΤΕΜ. 

1560 1,98€ 3.088,80€ 

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 32cm*60cm 18973100-7 ΚΙΛΑ 1125 2,56€ 2.880,00€ 
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7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 42cm*84cm 18973100-7 ΚΙΛΑ 1125 2,56€ 2.880,00€ 

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ POLYBAG 18973100-7 ΠΑΚΕΤΑ 100 0,59€ 59,00€ 

9 ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ 37823900-2 ΚΙΛΑ 80 1,79€ 143,20€ 

10 ΧΑΡΤΙ ΑΦΗΣ 37823900-2 ΚΙΛΑ 80 1,65€ 132,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ 16.608,60 

   Φ.Π.Α. 24% 3.986,06 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ  20.594,66 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-κρεοπωλείου οπωροπωλείου- ειδών συσκευασίας και ειδών 

καθαριότητας) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 72.094,00 7.255,32 3.908,11 83.257,43 

 

2 ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

4.444,68 577,80  5.022,48 

3 ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

10.424,60 1.355,19  11.779,79 

4 ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

16.608,60  3.986,06 20.594,66 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

103.571,88 9.188,31 7.894,17 120.654,36 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β:  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝ ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΣΥΝ. ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (24%) 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΜΠΛΕ Γ.Ο.Χ.1000ΓΡ. 15600000-4 ΚΙΛΟ 200 ,85 170,00  

2 

ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΕΡ  

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ.) 15612210-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ,90 90,00  

3 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΥΣΤΟ 

1000ΓΡ. ΠΛΗΡΕΣ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 450 3,50 1.575,00  

4 ΜΕΛΙ ΚΟΥΤΙ 920ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 10,00 4.000,00  

5 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1.5 

λτ. 15511100-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 5000 1,00 5.000,00  

6 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% 410ΓΡ. 

ΠΛΗΡΕΣ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 ,95 950,00  

7 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ 

ΓΆΛΑΚΤΟΣ 500 ΓΡ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 7,00 140,00  

8 

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500ΓΡ. 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 15600000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ,98 196,00  

9 ΦΕΤΑ ΤΥΠ/ΝΗ 15500000-3 ΚΙΛΟ 400 8,50 3.400,00  

10 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΟΡΜΑ 15500000-3 ΚΙΛΟ 500 7,80 3.900,00  

11 

ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ EDAM ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

ΤΥΠ/ΝΟ 15500000-3 ΚΙΛΟ 200 7,80 1.560,00  

12 

ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΠΟΥ REGATO 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΠ/ΝΟ 1000ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 8,50 2.125,00  

13 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ Σ.500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,20 240,00  

14 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,15 345,00  

15 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,15 345,00  

16 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ.  03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 600 1,30 780,00  

17 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 ΓΡ 03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,20 120,00  

18 ΦΑΣ.ΜΕΤΡΙΑ 500ΓΡ. 03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,30 390,00  

19 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ .500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,30 130,00  

20 ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,30 390,00  

21 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ,95 380,00  

22 

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  

500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ,95 380,00  

23 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο3 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ,95 190,00  

24 ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,00 100,00  
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25 ΠΕΝΝΕΣ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 160 1,00 160,00  

26 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

1500ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ,50 250,00  

27 

ΑΥΓΑ ΠΡΑΛΙΝΑ 10ΓΡ.ΤΥΠ/ΝΑ 

1000ΓΡ. 15812000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 15,00  750,00 € 

28 ΑΛΑΤΙ ΠΛ.ΦΙΑΛΗ 750ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,00  200,00 € 

29 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ SOFT 250 

ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 2,60  2.600,00 € 

30 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  

800ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,00  150,00 € 

31 ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚ. ΤΡΙΜ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20  60,00 € 

32 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ ΜΑΓΙΑ 

180ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,20  120,00 € 

33 

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΤΟΣΤ 

ΦΟΡΜΑΣ 700-740ΓΡ.CAT 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,80  540,00 € 

34 ΖΑΧΑΡΗ Λ.ΨΙΛΗ 1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ,85  425,00 € 

35 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225ΓΡ. 

ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 600 1,30  780,00 € 

36 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ Ν16 

250ΓΡ. ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 600 1,30  780,00 € 

37 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELLO 1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00  250,00 € 

38 

Α.ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 160ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,30  130,00 € 

39 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 

(ΝΙΦΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)  

500ΓΡ. 03200000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 3,75  1.875,00 € 

40 ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,30  65,00 € 

41 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 ,99  1.485,00 € 

42 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΕΛ. 5000ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 10,00  500,00 € 

43 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ. 

1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,00  150,00 € 

44 ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20  60,00 € 

45 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚ.20/ΤΕΜ. 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50  25,00 € 

46 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ 

<70% ΦΡΟΥΤΑ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,80  720,00 € 

47 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 6ΒΑΘ.400ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 ,80  240,00 € 

48 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

850ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,80  360,00 € 

49 ΠΕΛΤΕΣ 28-30% 410ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,30  650,00 € 
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50 

ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΚΟΚΤΕΙΛ 

1000ML. 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,30  650,00 € 

51 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ 8ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,00  100,00 € 

52 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,20  120,00 € 

53 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,20  120,00 € 

54 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ.30ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00  100,00 € 

55 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 15ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ,73  21,90 € 

56 ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ 340ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,05  52,50 € 

57 

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΟΥΤΙ 

ΚΑΤΕΨ.450ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,42  242,00 € 

58 

ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΓΑΛ.ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΤΕΨ.650ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,50  350,00 € 

59 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ Φ.20ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,20  120,00 € 

60 ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Φ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20  60,00 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 27.306,00 14.851,40 

     ΦΠΑ13% 3.549,78  

     ΦΠΑ 24%  3.564,34 

     ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 30.855,78 18.415,74 

     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  49.271,52 € 

 

 

Β΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ* 

ΣΥΝ ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΦΙΛ.Α/Κ Α/Δ * 15200000-6 ΚΙΛΟ 1000 5,99 5.990,00 * 

2 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ * 15200000-6 ΚΙΛΟ 1000 8,99 8.990,00 * 
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3 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 

1000ML. * 15400000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 5,95 8.925,00 * 

4 

ΑΡΑΚΑΣ 

ΚΑΤΕΨ.ΠΑΚ.1000Γ

Ρ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,63 652,00 * 

5 

ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,69 676,00 * 

6 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,58 158,00 * 

7 

ΣΠΑΝΑΚΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,93 579,00 * 

8 

ΑΥΓΑ 

ΩΟΣΚΟΠΙΜΕΝΑ 

53-63 ΓΡ. * 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20.000 ,18 3.600,00 * 

     ΣΥΝΟΛΟ 29.570,00  

     ΦΠΑ13% 3.844,10  

     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 33.414,10  

* Οι τιμές προκύπτουν από την μέση λιανική τιμή των ειδών με διατίμηση (βακαλάος, πέρκα, αυγά, ελαιόλαδο κλπ.)  

σύμφωνα με τα δελτία τιμών της Περιφέρειας Αττικής 

        

Ο προμηθευτής πρέπει να δώσει ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'  42.157,40  

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'  29.570,00  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 71.727,40  

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13% 7.393,88  

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% 3.564,34  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 82.685,62  

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 82.685,62 
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ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 

MONAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(13%)* 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 0,35 700,00 

2 ΑΝΙΘΟΣ ΔΕΜΑ 450γρ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,44 66,00 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2000 1,40 2800,00 

4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 400 1,33 532,00 

5 ΚΑΡΟΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 400 0,74 296,00 

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 500 0,35 175,00 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300 1,64 492,00 

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000 0,45 450,00 

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100 1,36 136,00 

10 ΛΑΧΑΝΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 500 0,57 285,00 

11 ΛΕΜΟΝΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000 0,84 840,00 

12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 100 γρ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 0,35 87,50 

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 600 1,19 714,00 

14 ΜΑΡΟΥΛΙ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,75 225,00 

15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100 1,59 159,00 

16 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100 1,49 149,00 

17 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300 1,15 345,00 

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2500 1,14 2850,00 

19 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2000 1,20 2400,00 

20 ΠΑΤΑΤΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 5000 0,66 3300,00 

21 ΠΕΠΟΝΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300 0,88 264,00 

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 50 1,24 62,00 

23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000 0,64 640,00 

24 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 200 1,33 266,00 

25 ΣΕΛΙΝΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 150 1,14 171,00 

26 ΔΥΟΣΜΟΣ 100ΓΡ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,40 40,00 

27 ΠΡΑΣΣΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100 0,99 99,00 

28 ΣΚΟΡΔΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,33 66,00 

29 ΣΠΑΝΑΚΙ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100 1,05 105,00 

30 ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100 2,21 221,00 

31 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300 2,21 663,00 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 19.598,50 

     ΦΠΑ 13% 2.547,81 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.146,31 

       

       

 

* Οι τιμές προκύπτουν από 
την μέση λιανική τιμή των 
ειδών με διατίμηση σύμφωνα 
με τα δελτία τιμών της 
Περιφέρειας Αττικής      

       

 

Ο προμηθευτής πρέπει να 
δώσει ποσοστό έκπτωσης επί 
της μέσης λιανικής τιμής      

 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ CPV 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%* 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

1 

ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ  ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ(8-

12ΜΗΝΩΝ) ΝΩΠΟΣ ΜΠΟΥΤΙ 15100000-9 ΚΙΛΟ 2.000 9,94 19.880,00 € 

2 

ΚΡΕΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-

12 ΜΗΝΩΝ) ΠΟΝΤΙΚΟΣ 15100000-9 ΚΙΛΟ 800 9,49 7.592,00 € 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 15100000-9 ΚΙΛΟ 2.000 2,29 4.580,00 € 

     ΣΥΝΟΛΟ 32.052,00 

     ΦΠΑ 13% 4.166,76 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 13% 36.218,76 € 

       

 

* Οι τιμές προκύπτουν από την 
μέση λιανική τιμή των ειδών 
με διατίμηση σύμφωνα με τα 
δελτία τιμών της Περιφέρειας 
Αττικής      
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Ο προμηθευτής πρέπει να 
δώσει ποσοστό έκπτωσης επί 
της μέσης λιανικής τιμής      

 

ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (24%) 

1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΚΙΛΟ 9.600 3,10 29.760,00  

2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ 15812000-3 ΚΙΛΟ 10 7,50  75,00 

3 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 15812000-3 ΚΙΛΟ 30 9,52  285,60 

4 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 15812000-3 ΚΙΛΟ 30 9,52  285,60 

5 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 15812120-0 ΚΙΛΟ 20 8,39  167,80 

6 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ 15812120-0 ΚΙΛΟ 20 8,39  167,80 

7 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ 15812120-0 ΚΙΛΟ 100 9,52  952,00 

        

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     29.760,00 1.933,80 

 ΦΠΑ 24%      464,11 

 ΦΠΑ 13%     3868,8  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  33.628,80 2.397,91 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      36.026,71 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

71.727,40 7.393,88 3.564,34 82.685,62 

2 ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

19.598,50 2.547,81  22.146,31 

3 ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

32.052,00 4.166,76  36.218,76  
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4 ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

31.693,80 3868,8 464,11 36.026,71 

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

155.071,70 17.977,25 

 

 

4.028,45 177.077,40 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α & Β 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ   «Η ΕΣΤΙΑ» 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α  103.571,88 9.188,31 7.894,17 120.654,36 

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β 155.071,70 17.977,25 

 

 

4.028,45 177.077,40 

3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 258.643,58 

 

27.165,56 

 

11.922,62 

 

297.731,76 

 

 

 

 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε  Θεωρήθηκε 

Ο Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών  Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

 

  

Χαράλαμπος Μυλωνάς  Δήμητρα Κεϊσίδου  Βασιλική Φλώρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 29/05/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος                                                                                                     

ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 

email: milonas@dionysos.gr  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 1. Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

γ. H Τεχνική περιγραφή  

δ. Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ε. Η οικονομική προσφορά  

 

2. Χρόνος εκτέλεσης του έργου  

Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) ημερολογιακό έτος. 

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 

λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος . Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 

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

βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  

 

3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

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

• α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

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

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στη περίπτωση που ένωση οικονομικών 

φορέων καταστεί ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της σύμβασης να περιέλθουν σε 

συγκεκριμένη νομική μορφή. 

 

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

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

 

4. Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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

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

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

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 

4412/2016. 

 

4.1 Εγγύηση συμμετοχής 

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

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό 
2% του συνολικού προϋπολογισμού  για το σύνολο των ειδών, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ενότητας, ή για το 

σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης ομάδας κάθε ενότητας όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα. Για 
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παράδειγμα: Έστω Οικονομικός Φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει για την Ομάδα Α της Ενότητας Α΄«Είδη 

Παντοπωλείου- Κοινωνικού Παντοπωλείου» συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 47.154,00€. Η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής  θα πρέπει να ανέρχεται (47.154,00*2%=) 943,08€  Εφόσον ο ίδιος οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να συμμετάσχει και για την Ομάδα Α της Ενότητας Β «Είδη Παντοπωλείου -Παιδικών Σταθμών» συνολικού 

προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 60.062,40€, τότε  η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι 

[(47.154,00+60.062,40)*2%=] 2.144,33 ευρώ. 

 

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 της παρούσας, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

 

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

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον 

ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

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

γ) την ολοκλήρωση του προ συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 

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

παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης  

 

4.2 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 9 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό ,τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

και να λήγει έναν (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης .Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, 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.  

 

5. Υποχρεώσεις του αναδόχου _Χρόνοι και συχνότητα Παραδόσεων 

5.1 Είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τα περιγραφόμενα είδη προκειμένου για την καλή και σωστή εκτέλεση της 

προμήθειας για τις ανάγκες λειτουργίας και σίτιση των νηπίων των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου 

ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» καθώς και των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δήμου Διονύσου. Όλα τα υλικά θα 

παραδοθούν σε σημεία που θα υποδείξουν οι Αναθέτων Αρχές.  

5.2 Ο δε χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα για τις παραδόσεις στο τόσο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο όσο και για 

τα αιτήματα του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ»   δε μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ημερολογιακές 

ημέρες . 

5.3. Η συχνότητα παραδόσεων για το μεν Κοινωνικό Παντοπωλείο ανέρχεται σε:  τουλάχιστον μία (1) παράδοση ανά 

μήνα  για την ομάδα Α « Είδη Παντοπωλείου». Η συχνότητα παραδόσεων για την ομάδα Δ «Προμήθεια ειδών 
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συσκευασίας & καθαριότητας είναι τουλάχιστον έξι παραδόσεις, για τις ομάδες Β «Προμήθεια ειδών 

οπωροπωλείου» και ομάδα Γ «Προμήθεια ειδών  Κρεοπωλείου» τουλάχιστον τρείς (3) παραδόσεις το έτος σε 

περιόδους που θα ορίσει η Υπηρεσία. 

5.4  Η συχνότητα για τη κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» ανέρχεται σε μία (1) 

παράδοση ανά εβδομάδα για όλες τις ομάδες πλην της ομάδας Δ «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου» της οποίας η 

συχνότητα παραδόσεων είναι καθημερινή.  

5.5 Για όλες τις ενότητες και για όλες τις  ομάδες, η συχνότητα παραδόσεων .δύναται να διαφοροποιηθεί 

(αυξομείωση αυτών) σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες για τη σίτιση των δικαιούχων και πάντα ύστερα από 

έγκαιρη γραπτή ενημέρωση τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών και  σε συνεννόηση με τον εκάστοτε Ανάδοχο για την 

σωστή και έγκυρη ανταπόκριση αμφότερα όλων των μελών.  

 

6.Υποχρεώσεις του Δήμου 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 

υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθειας.  

 

7. Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες  

 

8. Επιβαρύνσεις –Πληρωμή – Κρατήσεις  

8.1. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε ευρώ (€), με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά από την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής από το Τμήμα Λογιστηρίου μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου. 

8.2. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται από τους αναδόχους των παρεχόμενων  υπηρεσιών  με το πέρας έκαστου 

μηνός/παράδοσης και εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα. 

8.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και μετά από 

συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

8.4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 

άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 

8.5. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία της παραλαβής  των υπηρεσιών , και 

την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 

8.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον 

αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού. 

β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη 

έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 

8.7. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ) για 

τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και 

υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό 

του. 

8.8. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση μεταβολής της 

νομοθεσίας 

 

9. Χρόνος ισχύς Προσφορών 
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Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι 180 ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά 

τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί 

 

10. Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για 

την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 

οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση 

κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Δήμο και να καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

 

11. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών 

 

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί µε βάση α) πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τα είδη που 

διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και β) το ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου για τα είδη που 

διαμορφώνονται με μέση ημερήσια τιμή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των 

ειδών, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ενότητας, ή για το σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης ομάδας κάθε 

ενότητας όπως αυτά προσδιορίζονται με την παρούσα  

 

11.1. Τα προσφερόμενα τρόφιμα θα  πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη. 

11.2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και είναι σύμφωνές µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση 

ισότιμων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση. 

11.3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

11.4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

απορρίπτεται.  

11.5.Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό απορρίπτεται.  

11.6.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

11.7.Προσφορά που θα αφορά σε επί μέρους τμήματα των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

11.8. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου 

 

 

 

 

12. Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού  

 

12.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Α) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να 
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αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση προμήθειας. Ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει:  

− κατάλληλη οργανωτική δομή που να περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, ενδεικτικά αποθήκευσης μεταφοράς κτλ 

που θα εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000. Το ISO 22000 καθορίζει τις απαιτήσεις για 

ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προαπαιτούμενων 

προγραμμάτων, της διαδραστικής επικοινωνίας και της διαχείρισης συστήματος. Το πρότυπο εστιάζει στην 

ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές HACCP του Codex 

Alimentarius. 

− Σύστημα διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001, τουλάχιστον έκδοσης 2008.  

− ειδικά για την συμμετοχή στην ομάδα Γ΄«Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου» αμφότερα και για τις δύο 

Ενότητες Α & Β απαιτείτε η προσκόμιση ενεργής σύμβασης, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, με πιστοποιημένο φορέα για τη συλλογή των ζωικών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211 Α'),  σε εναρμόνιση με το ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά 

υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα). 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 

Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

5. επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές  

6. τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

7. προϊόντα και υπηρεσίες 

8. με σαφή αναφορά στο Τμήμα, το οποίο καλύπτει την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής.  

9. περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ποιότητα των οποίων θα πρέπει να διασφαλίζεται με την εφαρμογή 

πιστοποιημένου συστήματος  ISO.  

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση του έργου και 

συγκεκριμένα, στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών 

δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων, σε δύο τουλάχιστον έργα κατά την τελευταία τριετία, 

που θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά. Σε περίπτωση ενώσεων εταιριών η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να 

προκύπτει αθροιστικά.  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 

Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 

Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2014, 2015, 2016), τα 

οποία αφορούν στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών 

δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων. 

 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/

Α 

ΕΤΑΙΡΕΙ

Α 

ΠΕΛΑΤ

ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ ΕΡΓΟΥ 

(από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣ

Α ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡ

ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμό) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 

ημ/νία 

          

Όπου: 

4. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Επωνυμία Αναδόχου  

5. «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 
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6. «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς 

αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, 

δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

4. εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 

παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ή αντίστοιχη σύμβαση 

με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

5. αποδεδειγμένες υλοποιήσεις θα θεωρηθούν εκείνες για τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει 

αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από 

την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή (πχ σύμβαση με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)  

6. ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας 

επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.  

7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε 

πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων 

και εμπειρίας. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο  

13.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 

ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της , η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε φιλική 

επίλυση τους , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά 

που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που 

εδρεύουν στην Αθήνα. 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις , εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη 

σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, αντί στα δικαστήρια, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 

Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν . Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση 

της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

13.2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Μελέτης , ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του 

Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

13.3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

 

14. Πρόσθετοι Όροι 

 

14.1. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων αλλά και των δικαιούχων σίτισης η προμήθεια των 

περιγραφόμενων ειδών θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά  και μόνο από τον  ανάδοχο, συνεπώς δεν επιτρέπεται η 

υπεργολαβία.  

 

14.2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, για παράδειγμα απόσυρση προϊόντος από την αγορά για 

λόγους ασφάλειας (διατροφικές κρίσεις), εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί 

να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 201 

του Ν. 4412/2016,  και  

 

14.3 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 

λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Η περίπτωση  αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 

παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν οι 

υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 

του ν. 4412/2016. 
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Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε  Θεωρήθηκε 

Ο Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών  Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

 

  

Χαράλαμπος Μυλωνάς  Δήμητρα Κεϊσίδου  Βασιλική Φλώρου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 29/05/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης :2  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος                                                                                                     

ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 

email: milonas@dionysos.gr  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-κρεοπωλείου οπωροπωλείου- ειδών συσκευασίας και ειδών 
καθαριότητας) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/
α 

 

      Είδος 

 

C.P.V. 

Μονάδα 
Μετρησης 

Συνολική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(13%) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(24%) 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. 

ΚΙΛΟΥ 

15600000-4 Τεμάχιο 3.120    

2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙ 410 

ΓΡ. 

15500000-3 Τεμάχιο  9.360    

4 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΙΛΟΥ 

15800000-6  Τεμάχιο 3.120    
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5 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  

500gr 

15800000-6 Τεμάχιο 9.360    

6 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  500gr 

 

15800000-6 Τεμάχιο 3.120    

7 ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ  500gr 

15800000-6 Τεμάχιο 3.120    

9 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 

500 gr  

15800000-6 Τεμάχιο 3.120    

10 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  

500gr 

03200000-3 Τεμάχιο 3.120    

11 ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΟΝΔΡΑ 

500 gr. 

03200000-3 Τεμάχιο 3.120    

12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

(ΝΙΦΑΔΕΣ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

ΧΑΡΤΙΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

375  gr 

03200000-2 Τεμάχιο 3.120    

13 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 250gr 15800000-6 Τεμάχιο 3.120    

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'  

  

    

Φ.Π.Α.13% 

  

    

ΦΠΑ 24% 

  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α΄με  Φ.Π.Α. 

  

 

 

Β΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/
α 

 

      Είδος 

 

C.P.V. 

Μονάδα 
Μετρησης 

Συνολική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 

KΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) 

1 ΕΛΑΙΌΛΑΔΟ 

ΓΝΗΣΙΟ  1lt  

15400000-2 Τεμάχιο 3.120    

2 ΑΥΓΑ  Τεμάχιο 1560    

3 ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ  Τεμάχιο   260    

4 ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ 

 Τεμάχιο   670    

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'  
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Φ.Π.Α.13% 

  

    

ΦΠΑ 24% 

  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β΄με  Φ.Π.Α. 

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'    

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'    

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄   

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 912   

2 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΧΛΩΡΑ  15300000-1 ΚΙΛΟ 450   

3 ΠΑΤΑΤΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2.280   

4  ΑΝΗΘΟ 

ΔΕΜΑ 450γρ 

15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 456   

5 ΜΗΛΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 684   

6 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 684   

    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 
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Φ.Π.Α. 13% 

 

    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ  

15100000-9 ΚΙΛΟ    

2  

ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΓΧΏΡΙΟ 

  

 

15100000-9 

 

ΚΙΛΟ 

   

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  

9    

Φ.Π.Α. 13% 

 

       

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 33711610-3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560   

2 ΣΑΠΟΥΝΙ 3371900-6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560   

3 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 39831300-9 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560   

4 ΧΛΩΡΙΝΗ 24311900-6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560   

5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  3376000-5 ΠΑΚΕΤΟ ΟΚΤΩ 1560   
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ΤΕΜ. 

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 32cm*60cm 18973100-7 ΚΙΛΑ 1125   

7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 42cm*84cm 18973100-7 ΚΙΛΑ 1125   

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ POLYBAG 18973100-7 ΠΑΚΕΤΑ 100   

9 ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ 37823900-2 ΚΙΛΑ 80   

10 ΧΑΡΤΙ ΑΦΗΣ 37823900-2 ΚΙΛΑ 80   

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄  

   Φ.Π.Α. 24%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-κρεοπωλείου οπωροπωλείου- ειδών συσκευασίας και ειδών 

καθαριότητας) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ     

2 ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

    

3 ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

    

4 ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

    

 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

    

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β:  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝ ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΣΥΝ. ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (24%) 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΜΠΛΕ Γ.Ο.Χ.1000ΓΡ. 15600000-4 ΚΙΛΟ 200    

2 

ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΕΡ  

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ.) 15612210-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

3 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΥΣΤΟ 

1000ΓΡ. ΠΛΗΡΕΣ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 450    

4 ΜΕΛΙ ΚΟΥΤΙ 920ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

5 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1.5 

λτ. 15511100-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 5000    

6 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% 410ΓΡ. 

ΠΛΗΡΕΣ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000    

7 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ 

ΓΆΛΑΚΤΟΣ 500 ΓΡ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

8 

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500ΓΡ. 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 15600000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

9 ΦΕΤΑ ΤΥΠ/ΝΗ 15500000-3 ΚΙΛΟ 400    

10 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΟΡΜΑ 15500000-3 ΚΙΛΟ 500    

11 

ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ EDAM ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

ΤΥΠ/ΝΟ 15500000-3 ΚΙΛΟ 200    

12 

ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΠΟΥ REGATO 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΠ/ΝΟ 1000ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 250    

13 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ Σ.500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

14 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

15 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

16 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ.  03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 600    

17 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 ΓΡ 03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

18 ΦΑΣ.ΜΕΤΡΙΑ 500ΓΡ. 03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

19 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ .500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

20 ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

21 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

22 

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  

500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

23 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο3 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    
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24 ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

25 ΠΕΝΝΕΣ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 160    

26 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

1500ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

27 

ΑΥΓΑ ΠΡΑΛΙΝΑ 10ΓΡ.ΤΥΠ/ΝΑ 

1000ΓΡ. 15812000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

28 ΑΛΑΤΙ ΠΛ.ΦΙΑΛΗ 750ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

29 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ SOFT 250 

ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000    

30 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  

800ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

31 ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚ. ΤΡΙΜ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

32 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ ΜΑΓΙΑ 

180ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

33 

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΤΟΣΤ 

ΦΟΡΜΑΣ 700-740ΓΡ.CAT 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

34 ΖΑΧΑΡΗ Λ.ΨΙΛΗ 1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

35 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225ΓΡ. 

ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 600    

36 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ Ν16 

250ΓΡ. ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 600    

37 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELLO 1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

38 

Α.ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 160ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

39 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 

(ΝΙΦΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)  

500ΓΡ. 03200000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

40 ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

41 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1500    

42 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΕΛ. 5000ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

43 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ. 

1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

44 ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

45 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚ.20/ΤΕΜ. 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10    

46 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ 

<70% ΦΡΟΥΤΑ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

47 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 6ΒΑΘ.400ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

48 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

850ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    
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49 ΠΕΛΤΕΣ 28-30% 410ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

50 

ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΚΟΚΤΕΙΛ 

1000ML. 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

51 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ 8ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

52 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

53 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

54 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ.30ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

55 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 15ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

56 ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ 340ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

57 

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΟΥΤΙ 

ΚΑΤΕΨ.450ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

58 

ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΓΑΛ.ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΤΕΨ.650ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

59 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ Φ.20ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

60 ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Φ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

     ΣΥΝΟΛΟ   

     ΦΠΑ13%   

     ΦΠΑ 24%   

     ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ   

     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   
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Β΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ* 

ΣΥΝ ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΦΙΛ.Α/Κ Α/Δ * 15200000-6 ΚΙΛΟ 1000    

2 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ * 15200000-6 ΚΙΛΟ 1000    

3 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 

1000ML. * 15400000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1500    

4 

ΑΡΑΚΑΣ 

ΚΑΤΕΨ.ΠΑΚ.1000Γ

Ρ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

5 

ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

6 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

7 

ΣΠΑΝΑΚΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

8 

ΑΥΓΑ 

ΩΟΣΚΟΠΙΜΕΝΑ 

53-63 ΓΡ. * 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20.000    

     ΣΥΝΟΛΟ   

     ΦΠΑ13%   

     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   

* Οι τιμές προκύπτουν από την μέση λιανική τιμή των ειδών με διατίμηση (βακαλάος, πέρκα, αυγά, ελαιόλαδο κλπ.)  

σύμφωνα με τα δελτία τιμών της Περιφέρειας Αττικής 

        

Ο προμηθευτής πρέπει να δώσει ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'    

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'    

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄   

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  

 

ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 

MONAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(13%)* 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2000   

2 ΑΝΙΘΟΣ ΔΕΜΑ 450γρ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

3 ΑΧΛΑΔΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2000   

4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 400   

5 ΚΑΡΟΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 400   

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 500   

7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300   

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000   

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

10 ΛΑΧΑΝΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 500   

11 ΛΕΜΟΝΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000   

12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 100 γρ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 600   

14 ΜΑΡΟΥΛΙ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

16 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

17 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300   

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2500   

19 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2000   

20 ΠΑΤΑΤΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 5000   

21 ΠΕΠΟΝΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300   

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 50   

23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000   
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24 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 200   

25 ΣΕΛΙΝΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 150   

26 ΔΥΟΣΜΟΣ 100ΓΡ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

27 ΠΡΑΣΣΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

28 ΣΚΟΡΔΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

29 ΣΠΑΝΑΚΙ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

30 ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

31 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300   

     

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.  

     ΦΠΑ 13%  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

       

       

 

* Οι τιμές προκύπτουν από 
την μέση λιανική τιμή των 
ειδών με διατίμηση σύμφωνα 
με τα δελτία τιμών της 
Περιφέρειας Αττικής      

       

 

Ο προμηθευτής πρέπει να 
δώσει ποσοστό έκπτωσης επί 
της μέσης λιανικής τιμής      

 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ CPV 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%* 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

1 

ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ  ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ(8-

12ΜΗΝΩΝ) ΝΩΠΟΣ ΜΠΟΥΤΙ 15100000-9 ΚΙΛΟ 2.000   

2 

ΚΡΕΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-

12 ΜΗΝΩΝ) ΠΟΝΤΙΚΟΣ 15100000-9 ΚΙΛΟ 800   

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 15100000-9 ΚΙΛΟ 2.000   
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     ΣΥΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ 13%  

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 13%  

       

 

* Οι τιμές προκύπτουν από την 
μέση λιανική τιμή των ειδών 
με διατίμηση σύμφωνα με τα 
δελτία τιμών της Περιφέρειας 
Αττικής      

       

 

Ο προμηθευτής πρέπει να 
δώσει ποσοστό έκπτωσης επί 
της μέσης λιανικής τιμής      

 

ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (24%) 

1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΚΙΛΟ 9.600    

2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ 15812000-3 ΚΙΛΟ 10    

3 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 15812000-3 ΚΙΛΟ 30    

4 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 15812000-3 ΚΙΛΟ 30    

5 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 15812120-0 ΚΙΛΟ 20    

6 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ 15812120-0 ΚΙΛΟ 20    

7 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ 15812120-0 ΚΙΛΟ 100    

        

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       

 ΦΠΑ 24%       

 ΦΠΑ 13%       

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

    

2 ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

    

3 ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

    

4 ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

    

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

    

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α & Β 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ   «Η ΕΣΤΙΑ» 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α      

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β     

3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

 

 

…………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 
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Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες 

απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας μελέτης. 

 

 

 

 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε  Θεωρήθηκε 

Ο Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών  Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών   Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 

 

  

Χαράλαμπος Μυλωνάς  Δήμητρα Κεϊσίδου  Βασιλική Φλώρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 29/05/2018  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 

ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαμπος                                                                                                     

ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 

email: milonas@dionysos.gr  

 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ   

«Η ΕΣΤΙΑ»  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-κρεοπωλείου οπωροπωλείου- ειδών συσκευασίας και ειδών 
καθαριότητας) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/
α 

 

      Είδος 

 

C.P.V. 

Μονάδα 
Μετρησης 

Συνολική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(13%) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(24%) 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. 

ΚΙΛΟΥ 

15600000-4 Τεμάχιο 3.120    

2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΟΥΤΙ 410 

ΓΡ. 

15500000-3 Τεμάχιο  9.360    

4 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΙΛΟΥ 

15800000-6  Τεμάχιο 3.120    

5 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  

500gr 

15800000-6 Τεμάχιο 9.360    

6 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  500gr 

 

15800000-6 Τεμάχιο 3.120    

7 ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ  500gr 

15800000-6 Τεμάχιο 3.120    

9 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 

500 gr  

15800000-6 Τεμάχιο 3.120    

10 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  

500gr 

03200000-3 Τεμάχιο 3.120    

11 ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΟΝΔΡΑ 

500 gr. 

03200000-3 Τεμάχιο 3.120    

12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

(ΝΙΦΑΔΕΣ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

ΧΑΡΤΙΝΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

375  gr 

03200000-2 Τεμάχιο 3.120    

13 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 250gr 15800000-6 Τεμάχιο 3.120    

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'  

  

    

Φ.Π.Α.13% 
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ΦΠΑ 24% 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α΄με  Φ.Π.Α. 

  

 

 

Β΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/
α 

 

      Είδος 

 

C.P.V. 

Μονάδα 
Μετρησης 

Συνολική 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) χωρίς 
Φ.Π.Α. 

KΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) 

1 ΕΛΑΙΌΛΑΔΟ 

ΓΝΗΣΙΟ  1lt  

15400000-2 Τεμάχιο 3.120    

2 ΑΥΓΑ  Τεμάχιο 1560    

3 ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ  Τεμάχιο   260    

4 ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ 

 Τεμάχιο   670    

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'  

  

    

Φ.Π.Α.13% 

  

    

ΦΠΑ 24% 

  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β΄με  Φ.Π.Α. 

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'    

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'    

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄   

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  
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ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΑΡΟΥΛΙΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 912   

2 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΧΛΩΡΑ  15300000-1 ΚΙΛΟ 450   

3 ΠΑΤΑΤΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2.280   

4  ΑΝΗΘΟ 

ΔΕΜΑ 450γρ 

15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 456   

5 ΜΗΛΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 684   

6 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 684   

    

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

 

    

 

Φ.Π.Α. 13% 

 

    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 
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ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ  

15100000-9 ΚΙΛΟ    

2  

ΑΡΝΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΓΧΏΡΙΟ 

  

 

15100000-9 

 

ΚΙΛΟ 

   

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  

9    

Φ.Π.Α. 13% 

 

       

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 33711610-3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560   

2 ΣΑΠΟΥΝΙ 3371900-6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560   

3 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 39831300-9 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560   

4 ΧΛΩΡΙΝΗ 24311900-6 ΤΕΜΑΧΙΑ 1560   

5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  3376000-5 ΠΑΚΕΤΟ ΟΚΤΩ 

ΤΕΜ. 

1560   

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 32cm*60cm 18973100-7 ΚΙΛΑ 1125   

7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 42cm*84cm 18973100-7 ΚΙΛΑ 1125   

8 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ POLYBAG 18973100-7 ΠΑΚΕΤΑ 100   

9 ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ 37823900-2 ΚΙΛΑ 80   

10 ΧΑΡΤΙ ΑΦΗΣ 37823900-2 ΚΙΛΑ 80   
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   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄  

   Φ.Π.Α. 24%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-κρεοπωλείου οπωροπωλείου- ειδών συσκευασίας και ειδών 
καθαριότητας) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ     

2 ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

    

3 ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

    

4 ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

    

 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β:  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Α΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝ ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΣΥΝ. ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (24%) 

1 ΑΛΕΥΡΙ ΜΠΛΕ Γ.Ο.Χ.1000ΓΡ. 15600000-4 ΚΙΛΟ 200    

2 

ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΕΡ  

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ.) 15612210-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

3 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΥΣΤΟ 

1000ΓΡ. ΠΛΗΡΕΣ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 450    

4 ΜΕΛΙ ΚΟΥΤΙ 920ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

5 

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1.5 

λτ. 15511100-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 5000    

6 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% 410ΓΡ. 

ΠΛΗΡΕΣ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000    

7 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΡΕΣΚΟ 

ΓΆΛΑΚΤΟΣ 500 ΓΡ 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

8 

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500ΓΡ. 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 15600000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

9 ΦΕΤΑ ΤΥΠ/ΝΗ 15500000-3 ΚΙΛΟ 400    

10 ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΟΡΜΑ 15500000-3 ΚΙΛΟ 500    

11 

ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ EDAM ΣΕ ΦΕΤΕΣ 

ΤΥΠ/ΝΟ 15500000-3 ΚΙΛΟ 200    

12 

ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΠΟΥ REGATO 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΠ/ΝΟ 1000ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 250    

13 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ Σ.500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

14 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

15 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    
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16 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ.  03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 600    

17 ΡΕΒΥΘΙΑ 500 ΓΡ 03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

18 ΦΑΣ.ΜΕΤΡΙΑ 500ΓΡ. 03200000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

19 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ .500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

20 ΧΥΛΟΠΙΤΑΚΙ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

21 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

22 

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  

500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

23 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο3 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

24 ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

25 ΠΕΝΝΕΣ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 160    

26 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

1500ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

27 

ΑΥΓΑ ΠΡΑΛΙΝΑ 10ΓΡ.ΤΥΠ/ΝΑ 

1000ΓΡ. 15812000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

28 ΑΛΑΤΙ ΠΛ.ΦΙΑΛΗ 750ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

29 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ SOFT 250 

ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 1000    

30 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  

800ΓΡ. 15500000-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

31 ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚ. ΤΡΙΜ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

32 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ ΜΑΓΙΑ 

180ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

33 

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΤΟΣΤ 

ΦΟΡΜΑΣ 700-740ΓΡ.CAT 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

34 ΖΑΧΑΡΗ Λ.ΨΙΛΗ 1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

35 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225ΓΡ. 

ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 600    

36 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ Ν16 

250ΓΡ. ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 600    

37 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELLO 1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

38 

Α.ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΚΟΥΤΙ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 160ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

39 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 

(ΝΙΦΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)  

500ΓΡ. 03200000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

40 ΚΑΚΑΟ 125ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
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41 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1500    

42 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΕΛ. 5000ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

43 

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ. 

1000ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

44 ΡΙΓΑΝΗ ΦΑΚ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

45 ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚ.20/ΤΕΜ. 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10    

46 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ 

<70% ΦΡΟΥΤΑ 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

47 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ 6ΒΑΘ.400ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

48 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

850ML. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

49 ΠΕΛΤΕΣ 28-30% 410ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

50 

ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΚΟΚΤΕΙΛ 

1000ML. 15321000-4 ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

51 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ 8ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

52 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

53 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

54 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ.30ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

55 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 15ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

56 ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ 340ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

57 

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΟΥΤΙ 

ΚΑΤΕΨ.450ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

58 

ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΓΑΛ.ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΤΕΨ.650ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

59 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ Φ.20ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

60 ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Φ.50ΓΡ. 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

     ΣΥΝΟΛΟ   

     ΦΠΑ13%   

     ΦΠΑ 24%   

     ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ   

     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   
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Β΄ ΥΠΟΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ* 

ΣΥΝ ΚΑΘ. 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ 

ΦΙΛ.Α/Κ Α/Δ * 15200000-6 ΚΙΛΟ 1000    

2 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ * 15200000-6 ΚΙΛΟ 1000    

3 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 

1000ML. * 15400000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 1500    

4 

ΑΡΑΚΑΣ 

ΚΑΤΕΨ.ΠΑΚ.1000Γ

Ρ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

5 

ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 400    

6 

ΑΝΑΜΙΚΤΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

7 

ΣΠΑΝΑΚΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΑΤΕΨ.1000ΓΡ.* 15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 300    

8 

ΑΥΓΑ 

ΩΟΣΚΟΠΙΜΕΝΑ 

53-63 ΓΡ. * 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20.000    

     ΣΥΝΟΛΟ   

     ΦΠΑ13%   

     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   

* Οι τιμές προκύπτουν από την μέση λιανική τιμή των ειδών με διατίμηση (βακαλάος, πέρκα, αυγά, ελαιόλαδο κλπ.)  

σύμφωνα με τα δελτία τιμών της Περιφέρειας Αττικής 

        

Ο προμηθευτής πρέπει να δώσει ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής 



 

Σελίδα 114 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α'    

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β'    

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄   

   ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13%   

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  

 

ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

A/A ΕΙΔΟΣ CPV 

MONAΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(13%)* 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 2000   

2 ΑΝΙΘΟΣ ΔΕΜΑ 450γρ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

3 ΑΧΛΑΔΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2000   

4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 400   

5 ΚΑΡΟΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 400   

6 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 500   

7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300   

8 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000   

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

10 ΛΑΧΑΝΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 500   

11 ΛΕΜΟΝΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000   

12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 100 γρ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

13 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 600   

14 ΜΑΡΟΥΛΙ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

16 ΜΠΡΟΚΟΛΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

17 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300   

18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2500   

19 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 2000   

20 ΠΑΤΑΤΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 5000   

21 ΠΕΠΟΝΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300   

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 50   
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23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 1000   

24 ΡΟΔΑΚΙΝΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 200   

25 ΣΕΛΙΝΟ 15300000-1 ΚΙΛΟ 150   

26 ΔΥΟΣΜΟΣ 100ΓΡ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

27 ΠΡΑΣΣΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

28 ΣΚΟΡΔΑ 15300000-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

29 ΣΠΑΝΑΚΙ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

30 ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 15300000-1 ΚΙΛΟ 100   

31 ΦΡΑΟΥΛΕΣ 15300000-1 ΚΙΛΟ 300   

     

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.  

     ΦΠΑ 13%  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

       

       

 

* Οι τιμές προκύπτουν από 
την μέση λιανική τιμή των 
ειδών με διατίμηση σύμφωνα 
με τα δελτία τιμών της 
Περιφέρειας Αττικής      

       

 

Ο προμηθευτής πρέπει να 
δώσει ποσοστό έκπτωσης επί 
της μέσης λιανικής τιμής      
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ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής 

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ CPV 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%* 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

1 

ΚΙΜΑΣ ΝΕΑΡΟΥ  ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ(8-

12ΜΗΝΩΝ) ΝΩΠΟΣ ΜΠΟΥΤΙ 15100000-9 ΚΙΛΟ 2.000   

2 

ΚΡΕΑΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ (8-

12 ΜΗΝΩΝ) ΠΟΝΤΙΚΟΣ 15100000-9 ΚΙΛΟ 800   

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ 15100000-9 ΚΙΛΟ 2.000   

     ΣΥΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ 13%  

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 13%  

       

 

* Οι τιμές προκύπτουν από την 
μέση λιανική τιμή των ειδών 
με διατίμηση σύμφωνα με τα 
δελτία τιμών της Περιφέρειας 
Αττικής      

       

 

Ο προμηθευτής πρέπει να 
δώσει ποσοστό έκπτωσης επί 
της μέσης λιανικής τιμής      

 

ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤA 

TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (13%) 

ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (24%) 

1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ 15800000-6 ΚΙΛΟ 9.600    

2 ΤΣΟΥΡΕΚΙ 15812000-3 ΚΙΛΟ 10    

3 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 15812000-3 ΚΙΛΟ 30    

4 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 15812000-3 ΚΙΛΟ 30    

5 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ 15812120-0 ΚΙΛΟ 20    

6 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ 15812120-0 ΚΙΛΟ 20    

7 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ 15812120-0 ΚΙΛΟ 100    
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 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       

 ΦΠΑ 24%       

 ΦΠΑ 13%       

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών σούπερ μάρκετ-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-αρτοποιείου) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

    

2 ΟΜΑΔΑ  Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

    

3 ΟΜΑΔΑ  Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

    

4 ΟΜΑΔΑ  Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

    

 ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α & Β 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ   «Η ΕΣΤΙΑ» 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24%  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  

1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α      

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β     

3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

 

 

…………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 

 

 

Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες 

απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, 

λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας μελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγµα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
5
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
6
) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
7
. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………
8
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..
9 
 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

                                                           

5
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

6
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

7
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
8
   ο.π. υποσ. 3. 

9
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 



 

Σελίδα 120 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................
10

 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
11 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 
12

 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 13.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
14

.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
15

. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           

10
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
11

 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
12

  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
13

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 

4281/2014).  
14

  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
15

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

                                                           

1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
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Ενδιαφέροντος 
6 
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες
7 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης
8
) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
9
. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 



 

Σελίδα 123 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύµβασης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, ....../...../201… 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθμ. Πρωτ.  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ               

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29      

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                    

Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς 

e-mail: milonas@dionysos.gr    

           

            

ΣΥΜΒΑΣΗ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

& ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ  «Η ΕΣΤΙΑ»  

(συνολικού ποσού ...€, συμπ/νου ΦΠΑ ) 

 

Στον Άγιο  Στέφανο σήμερα τη ...
η
 του μηνός...... του έτους 201…, ημέρα ..... στα γραφεία του Δημαρχείου 

Διονύσου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

α) Αφ' ενός ο Δήμος Διονύσου, (ΑΦΜ 997690910, ΔΟΥ Κηφισίας) με έδρα τον Άγιο Στέφανο, Λ. 

Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την Αντιδήμαρχο, Αγαθοκλέους ακριτίδη 

Αγγέλα, καλούμενος εφεξής και χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και, 

 

β) Αφ' ετέρου η......... εταιρεία με την επωνυμία «.......», με ΑΦΜ ..., ΔΟΥ ..., με έδρα επί της οδού ......, 

Τ.Κ..... ...., με νόμιμο εκπρόσωπο το ............ του ......., κάτοχο του υπ’ αριθμ. ............... ΑΔΤ,  καλούμενος 

εφεξής και χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, με την εδώ εκπρόσωπό του Αντιδήμαρχο Οικονομικής 

Διαχείρισης και έχοντας υπόψη:  

 

Ι. Τις διατάξεις:: 

 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

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

10. 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,   

11. 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»,  

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

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

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

(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,όπως ισχύει. 

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

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

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

16. 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”, 

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

18. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

20. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

21. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

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

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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Θέματα”,  

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

στοιχεία”,  

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

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

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων» 

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

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
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29. του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07  

30. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

31. Την αριθμ. 3/11543/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, περί «Ανάδειξη προμηθευτών - 

χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, 

των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των 

συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» 

 

ΙΙ. Τις αποφάσεις και έγγραφα :  

 

� την αριθμ πρωτ. 9160/782/21.03.2017 (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δήμαρχου περί ορισμού 

αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

� της αριθμ. 41/2018 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και 

Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" 

� την αριθμ. 349/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου  

� την αριθ. ...../2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ............)με την οποία εγκρίθηκαν: α) η 

με αριθμό 2/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, β) οι σχετικοί όροι της διακήρυξης του 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, και γ) η δαπάνη της την προμήθεια τροφίμων «ειδών σούπερ 

μάρκετ (τροφίμων και μη τροφίμων), οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, ειδών 

συσκευασίας τροφίμων» για τις ανάγκες, της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Διονύσου και η διάθεση πίστωσης €σε βάρος του Κ.Α.15.6473.0004 με τίτλο «Προμήθεια 

αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο». 

� τις αριθμ. ..../201.. & ...../201.. αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινού 

και οριστικού ΑΝΑΔΟΧΟΥ αντίστοιχα.  

� . 

� την αριθμ.  2/2018 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης. 

� το γεγονός ότι θα προκληθεί συνολική δαπάνη €......... η οποία και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

15.6473.0004 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό 

παντοπωλείο».. 

� Ολόκληρο το σχετικό φάκελο του Διαγωνισμού  

 

 συνάπτει με το  δεύτερο από τους συμβαλλόμενους (ανάδοχο), σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω 

όρους : 

 

 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο 

 

 Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια τροφίμων «ειδών σούπερ μάρκετ (τροφίμων και μη 

τροφίμων), οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, ειδών συσκευασίας τροφίμων» για τις ανάγκες:  

Α) της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου και Β) του Νομικού Προσώπου 

Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" που είναι αρμόδιο για 

τη λειτουργία των οκτώ (8)  Παιδικών Σταθμών του Δήμου [ανάλογα την αναθέτουσα αρχή]  



 

Σελίδα 126 

Τα προς προμήθεια συναφή υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας και σίτιση των νηπίων 

των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» καθώς και των δικαιούχων του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Δήμου Διονύσου, ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδείξουν οι 

Αναθέτουσες  Αρχές. 

Συγκεκριμένα η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται να προμηθευση τα ακόλουθα είδη :......[αναλυτικά ειδη και 

ποσοτητες ανά ενοτητα και ομάδα] 

 

Άρθρο 2 - Διάρκεια 

2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της ή μέχρι της 

εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των 

παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες  οι οποίες και θα καθορίζονται από σχετικές 

έγγραφε εντολές που θα δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος) ο δε χρόνος 

ανταπόκρισης της αναδόχου καθορίζεται από την 2/2018 Μελέτη. 

 

2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Η περίπτωση  αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου 

της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 3 - Αμοιβή 

Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ως τίμημα των ως άνω ειδών το ποσό των ΕΥΡΩ #00.000,00# 

(ολογράφως) πλέον του αναλογούντος  ΦΠΑ που βαρύνει τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ». 

[αναλυτικός πινακάς τιιμών ανα ενοτητα ανα ομαδα ανα είδος] 

  

Άρθρο 4 - Τρόπος Καταβολής Αμοιβής 

Η πληρωμή της αξίας της παροχής θα γίνεται τμηματικά,  ύστερα από την προσκόμιση τιμολογίου και των 

αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων τον κρατήσεων και υποχρεώσεων του αναδόχου. Κατά την πληρωμή, η 

ανάδοχος υποχρεούται να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη και ως προς το Δήμο Διονύσου και 

ως προς το Δημόσιο. 

 

 

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 

 

Α. Του αναδόχου :  
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5.1 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εγγυάται ότιτα ανωτέρω είδη θα ανταποκρίνονται προς τους όρους των 

προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι απαλλαγμένα από 

οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα. 

 

5.2 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 

συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη & απρόσκοπτο εφοδιασμό των δομών του Δήμου.  

 

5.3 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου 

οφείλει απόλυτη συμμόρφωση καθώς και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η 

εκτέλεση της προμήθειας. 

 

5.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της προμηθειας αμείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από την ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη 

άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες . 

 

5.5 Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται έφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα 

κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού αντικειμένου. . 

 

5.6 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας τρίτων και του  προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου 

της χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του 

προσωπικού), και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν. 

 

5.7 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσηςτης προμήθειας  ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να 

ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα παραδόσεων χωρίς διακοπή . 

 

5.8 Κάθε βλάβη προς τρίτο οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, χειρισμό η αμέλεια από το προσωπικό ή τα 

μέσα που χρησιμοποιεί η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» βαραίνει αποκλειστικά και απεριόριστα αυτή και πρέπει να 

επανορθώνεται από την «ΑΝΑΔΟΧΟ» άμεσα από την γνώση του συμβάντος καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο. 

 

5.9 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να συμμορφώνεται ( και τούτο θα αποδεικνύεται ) με τις ισχύουσες 

Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητος και μεταφοράς απορριμμάτων καθώς επίσης 

και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της εκτελούμενης 

εργασίας ( Διαχείριση στερεών Αποβλήτων – Προστασία Περιβάλλοντος) . 

 

5.10 Η «Ανάδοχος» θα είναι ασφαλισμένη προς τρίτους καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα 

καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που 

αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

5.11 Σε όλες τις περιπτώσεις, η κυκλοφορία των οχημάτων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι σύμφωνη με τον 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, κτεο, ταχογράφος κλπ…..). 

 

Β. Του Δήμου : 
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5.1 Ο Δήμος για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζει υπεύθυνους  για την παρακολούθηση της προμήθειας  

και την διεκπεραίωση αυτών την...... 

 

5.2. Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του Δήμου της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να χορηγήσουν  μηνιαίο 

πρόγραμμα παραδόσεων,σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες.   

 

5.3. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος , εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας , να 

καταβάλει στην εταιρεία την ανάλογη αμοιβή. 

 

 

Άρθρο 6 – Παραλαβή 

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 

 

Άρθρο 7- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη παρούσα και 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ» την με αριθμό ........ εγγυητική επιστολή, 

ποσού €....... του ........., η οποία θα επιστραφεί στην «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά την οριστική παραλαβή και 

εξόφληση των σχετικών τιμολογίων. 

 

 

Άρθρο 8 - Λοιποί όροι 

8.1 Ρητά συμφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης. 

Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με 

έγγραφα και κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών. 

8.2 Η παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική και για τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και θα εκτελεστεί με 

βάση όλους τους όρους της παρούσας και με τήρηση των αρχών της καλής πίστεως και των 

συναλλακτικών ηθών. 

8.3 Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με την παρούσα σύμβαση και συμπληρωματικά με την 

διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις 

Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ. Α.Κ.), καθώς και αυτές του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α’). 

8.4 Οι δύο συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυμφωνιών ή διαφωνιών πρέπει η φιλική 

συμφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση ανακύψεως τυχόν διαφωνιών ή προβλημάτων 

από την παρούσα σύμβαση αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

8.5 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρμογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί όροι και 

προϋποθέσεις της 5/2017μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, σε συνδυασμό με την υποβληθείσα 

προσφορά (οικονομική & τεχνική) της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης 

αυτής. 
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8.6 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του «ΕΡΓΟΔΟΤΗ». 

8.7 Την ευθύνη για τη παρακολούθηση της σύμβασης έχει Α) το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου  ή  Β) το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 

Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" που είναι αρμόδιο για τη 

λειτουργία των οκτώ (8)  Παιδικών Σταθμών του Δήμου[ανάλογα την αναθέτουσα αρχή]. 

8.8 Από την υπογραφή της παρούσης ουδείς άλλος μπορεί να προχωρεί χωρίς την έγκριση των 

συμβαλλόμενων σε παροχή ανάλογων υπηρεσιών. 

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείμενο της συμβάσεως οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν 

τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ», το ένα (1), το 

έλαβε η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».  

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Η Ανάδοχος  Η Αντιδήμαρχος 

 Οικονομικής Διαχείρισης  

  

  

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

 

 

Εσωτ. Διανομή 

10. Τμ. Προμηθειών 

11. ..... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ε.Ε.Ε.Σ. 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

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 ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η 

σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Αριθμός της προκήρυξης 

- 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

- 

URL της ΕΕ 

National Official Journal 

- 

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) 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Χώρα: 

Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Type of procedure 

Open procedure 

Τίτλος: 

-1- 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΝΠΔΔ Η ΕΣΤΙΑ 

Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων «ειδών σούπερ μάρκετ (τροφίμων και μη τροφίμων), 

οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου, ειδών συσκευασίας τροφίμων» για τις ανάγκες: Α) της δομής του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου και Β) του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη 

και Παιδεία (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" που είναι αρμόδιο για τη λειτουργία οκτώ (8) Παιδικών Σταθμών 

του Δήμου. 

 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

- 
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

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

- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

-2- 

- 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 

ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ 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 
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- 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 

Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 

το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

- 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

- 

-3- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

- 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 

ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

-4- 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

#1 

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

των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 

- 

Επώνυμο 

- 

Ημερομηνία γέννησης 

- 

Τόπος γέννησης 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 
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Τηλέφωνο: 

- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

- 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

-5- 

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; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 

καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 

τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 

οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 

τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 

οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 
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• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 

-6- 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

-7- 

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
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περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 

του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 

1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

-8- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 

λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

-9- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
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εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

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

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

-10- 

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 απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 

-11- 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
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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 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του 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; 

-12- 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

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 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

-13- 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 

τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 

στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 

στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

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. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

-15- 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 

παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

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. 
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- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

-16- 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

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. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
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νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

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. 

- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

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. 

- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

-18- 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

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. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

-19- 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 

περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 



 

Σελίδα 148 

άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

-20- 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 

απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν 

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ 

ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 
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Κωδικός 

-22- 

- 

Εκδότης 

- 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 

εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

Αριθμός ετών 

- 

Μέσος κύκλος εργασιών 

- 

--- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Σύσταση οικονομικού φορέα 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 

την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού 

φορέα: 

Προσδιορίστε 

- 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου 

τύπου 
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Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν 

έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία 

έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

- 

--- 

Ημερομηνία έναρξης 

- 

Ημερομηνία λήξης 

- 

Αποδέκτες 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 
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- 

Εκδότης 

- 

Αποδοχή ελέγχων 

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο 

έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 

συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

Επιτρέπετε ελέγχους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
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- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 

πιστοποίηση γνησιότητας 

Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει 

τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 



 

Σελίδα 153 

❍ Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της 

ποιότητας 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 

πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
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- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
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ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 

διασφάλισης της ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν _________όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας: 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 
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Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
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δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Λήξη 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 

μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
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Ο οικονομικός φορέας, 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]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη 
συγκατάθεση πρόσβασης 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 οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

- 

Τόπος 

- 

Υπογραφή 
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