
 

1 

 

 

 
 
 

 Ακινα, 31/05/2021 
Αρ. πρωτ. διακιρυξθσ: 613 ΑΔ 

 
 

ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΛΚΤΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  
ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΟ: 

«Ρρομικεια Ρρϊτων Υλϊν και Ειδϊν Σίτιςθσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των Δομϊν 
Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αττικι και τθν Καςτοριά»,  

ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με τίτλο:  
«Επιχορθγθςθ Ν.Ρ.Λ.Δ. Κοινωνικό ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ για τθ 

Λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων-Νεφζλθ»  
με κωδικό MIS/ΟΡΣ 5041880 

 
 
ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ: 105.171,31 € ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΡΑ (ΚΑΚΑΟ ΡΟΣΟ: 92.940,84 € και ΦΡΑ: 12.230,47 € όπωσ προκφπτει 
μεςοςτακμικά από το μίγμα των υπό προμικεια υλϊν και ειδϊν ςίτιςθσ) 
 
 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: 
Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Αςφλου και Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ.   
Θ δθμόςια δαπάνθ τθσ πράξθσ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, με ΣΑΕ 
219ΣΕ71920003 του ΡΔΕ 219 και ΑΛΕ 2310803899, ΚΩΔ. MIS: 5041880. 
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1. Ανακζτουςα Αρχι και αντικείμενο Σφμβαςθσ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΚΛΛΜΑΚΛΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΚΕΛΑΣ» 
(Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτθτθ κοινωνικι, ανκρωπιςτικι, 
μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ρυκαγόρα 5 

Ρόλθ Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 156 62 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 210 7255 363 

Φαξ - 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
procurement@kinonikoekav.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο 
διαδίκτυο (URL) 

www. kinonikoekav.gr 

1.1.1 Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Σωματείο, με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

1.1.2 Κφρια Δραςτθριότθτα Α.Α.: 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ υποςτιριξθ ανκρϊπων και ομάδων που ζχουν χάςει 
τθ δυνατότθτα να καλφψουν οι ίδιοι τισ βαςικζσ τουσ ανάγκεσ (ςτζγαςθ, ςίτιςθ, υγειονομικι φροντίδα κλπ.), 
αλλά ςυχνά και να ηθτιςουν από μόνοι τουσ βοικεια, ευριςκόμενοι ςε βακιά απόγνωςθ. 

1.1.3 Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό (ν. 4412/2016 Αϋ147, όπωσ ιςχφει). 

1.1.4 Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

1.2.1 Είδοσ διαδικαςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
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1.2.2 Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και Ταμείου Εςωτερικισ 
Αςφάλειασ και άλλων πόροων του Υπουργείου Ρροςαςταςίασ του Ρολίτθ.  Θ δθμόςια δαπάνθ τθσ πράξθσ 
είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, με ΣΑΕ 219ΣΕ71920003 του ΡΔΕ 219 και ΑΛΕ 
2310803899, ΚΩΔ. MIS: 5041880. 
 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

H παροφςα Διακιρυξθ αφορά ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου προμικειασ και παράδοςθσ πρϊτων υλϊν και ειδϊν 
ςίτιςθσ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν των τριϊν Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων, εκ των οποίων οι δφο 
βρίςκονται ςτθν Ακινα ( Άγιο Λωάννθ ζντθ και Ρεντζλθ Αττικισ) και θ τρίτθ ςτθν Κόρθςο Καςτοριάσ. 

Το Ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «Επιχοριγθςθ Ν.Ρ.Λ.Δ. Κοινωνικό ελλθνικό Κλιμάκιο 
Άμεςθσ Βοικειασ για τθ Λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων-Νεφζλθ» και με κωδικό ΟΡΣ 
5041880, ςτο πλαίςιο τθσ με Α.Ρ.: 2190/25-09-2019 Συμφωνίασ Επιδότθςθσ Δράςθσ, τθσ με Α.Ρ.: 2103/14-10-
2020 1θσ Τροποποίθςθσ τθσ Ζνταξθσ τθσ Δράςθσ και τθσ με Α.Ρ.: 1120/6-04-2021 2θσ Τροποποίθςθσ τθσ 
Ζνταξθσ τθσ Δράςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ για τθν «Επιχοριγθςθ του Ν.Ρ.Λ.Δ. 
Κοινωνικό Ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ για τθ λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων-
Νεφζλθ». 

Ειδικότερα, θ προμικεια και παράδοςθ των πρϊτων υλϊν και ειδϊν ςίτιςθσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των 
Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αττικι και τθν Καςτοριά, αφοροφν ςτθν τακτικι τμθματικι 
παράδοςθ των υλικϊν και ειδϊν, όπωσ περιγράοφνται ςυγκεντρωτικά ςτον Ρίνακα που ακολουκεί: 

ΕΛΔΘ & ΥΛΛΚΑ Ραραδόςεισ ανά: 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV 15810000-9 1μινα 

ΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΛΚΑ ΚΑΛ ΑΥΓΑ CPV 15100000-9 1μινα 

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV 15331170-9 1μινα 

ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV 03220000-9 15 μζρεσ 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV 15800000-6 1μινα 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV 15800000-6 1μινα 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV 15800000-6 1μινα 

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ  CPV 15800000-6 1μινα 

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV 03140000-4 15 μζρεσ 

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV 15872000-1 1μινα 

 

Οι ανωτζρω ποςότθτεσ κα παραδίδονται ςτισ ανωτζρω Δομζσ με τα κατάλλθλα μεταφορικά μζςα, 
ςυςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τθν ποςόςτωςθ ανά Δομι που περιγράφεται ενδεικτικά ςτο Ραράρτθμα Α τθσ 
παροφςασ, ωσ εξισ: 

 Δομι 1: Αγ. Λωάννθ ζντθ, θ οποία βρίςκεται ςτθν Οδό Απολλωνίασ 58, ΤΚ: 18233 . Θ Δομι διακζτει 
αφλειο χϊρο και χϊρο ςτάκμευςθσ.  

 Δομι 2: Ρεντζλθσ Αττικισ, θ οποία βρίςκεται ςτθν Οδό Αγ. Τριάδοσ 12, Ρλ. Αγίασ Τριάδοσ, Ρεντζλθ. Θ 

Δομι διακζτει αφλειο χϊρο και χϊρο ςτάκμευςθσ.  

 Δομι 3: Κορθςοφ Καςτοριάσ θ οποία βρίςκεται ςτθν Οδό Σκουφά 2, ΤΚ: 52052 . Θ Δομι διακζτει 

αφλειο χϊρο και χϊρο ςτάκμευςθσ.  
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Ο προγραμματιςμόσ των θμερϊν διανομισ (time schedule) κα γίνεται με τριμθναιίο προγραμματιςμό και 
μθναιία εντολι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο, όπωσ αναλφεται ειδικότερα ςτα επόμενα. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των προϊόντων των τριϊν Δομϊν. 

Οι προςφορζσ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να δίδονται για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν και 
των τριϊν Τμθμάτων για το ςφνολο των Δομϊν και να περιλαμβάνουν ανάλυςθ ανά προϊόν/αγακό και 
ςυνολικό τίμθμα για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν ςίτιςθσ. 

Θ ςφμβαςθ για το ςφνολο των προϊόντων, (και για τισ τρεισ Δομζσ) κα ανατεκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για 
το ςφνολο των υπο προμικεια ειδϊν,  

Αναλυτικά τα προχπολογιςόμενα ποςά ανά είδοσ και αγακό ςυνολικά και για τισ τρεισ Δομζσ δίδονται 
ςυγκεντρωτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί και, αναλυτικά ανά Δομι ςτθν Τεχνικι Μελζτθ του 
Ραραρτιματοσ Α. 

Θ ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να μθν παραγγείλει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναφζρονται και κατά ςυνζπεια να μθν εξαντλθκεί το οικονομικό αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ. Αυτό κα 
εξαρτάται από το ςφνολο των αςυνόδευτων παιδιϊν που κα φιλοξενοφνται ανά δομι.  

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 105.171,31 € 
ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΡΑ (ΚΑΚΑΟ ΡΟΣΟ: 92.940,84 € και ΦΡΑ: 12.230,47 € 
όπωσ προκφπτει μεοςςτακμικά από το μίγμα των υπό προμικεια υλϊν και ειδϊν ςίτιςθσ) 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από 
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με 
τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Βϋ/23.05.2017). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τθν 31/12/2021, με δυνατότθτα παράταςθσ, θ οποία μπορεί να δοκεί 
φςτερα από ζγκριςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Ταμείου Ρροςφφγων. 

Ο τόποσ ο χρόνοσ και οι ποςότθτεσ του κάκε προϊόντοσ κα οριςτοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Συγκεκριμζνα 
θ Ανακζτουςα Αρχι κα δίνει ανά εβδομάδα εντολι/παραγγελία ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν ποςότθτα για 
κάκε ζνα από τα προϊόντα που αναφζρονται ςτθν παροφςα (δεν είναι υποχρεωτικι θ παραγγελία για το 
ςφνολο των προϊόντων ςε κάκε δομι) και ο Ανάδοχοσ κα τα παραδίδει ςτο χϊρο που κα του υποδεικνφει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. Ειδικότερα, κα δίνεται εντολι κάκε Τρίτθ ςχετικά με τα προϊόντα και τισ ποςότθτεσ που κα 
πρζπει να προμθκεφςει ο Ανάδοχοσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τθν επόμενθ εβδομάδα και ο Ανάδοχοσ κα 
παραδίδει τα προϊόντα τθσ παραγγελίασ τθν Δευτζρα που ακολουκεί. 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται το ςυνολικό φυςικό αντικείμενο του Ζργου.  
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Ρίνακασ 1: Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Ειδϊν και Αγακϊν  

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΛΟΝΤΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

Μ.Ο. ΤΛΜΘΣ 

/ ΚΛΛΟ Θ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

ΤΛΜΘ / ΚΛΛΟ Ι 

ΤΕΜΑΧΛΟ ΜΕ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΤ 

ΟΛΚΟΝ  

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ τμχ kg ςυςκευαςία 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV-15810000-9 

ΑΑΒΛΚΘ ΡΛΤΑ (6 

τεμάχια) 
    201 

201 ςυςκευαςίεσ 

των 6 πιτϊν 

ζκαςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  
13% 

                 

211,05 €  

              

27,44 €  

                 

238,49 €  

ΦΥΓΑΝΛΑ ΤΛΜΜΕΝΘ 

(180 γρ) 
    432 

432 ςυςκευαςίεσ 

των 180γρ εκαςτθ 

                       

0,56 €  

                                 

0,59 €  
13% 

                 

254,88 €  

              

33,13 €  

                 

288,01 €  

ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ (700γρ)     1.152 

1.152 

ςυςκευαςίεσ των 

700γρ εκάςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  
13% 

              

1.209,60 €  

            

157,25 €  

              

1.366,85 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

1.675,53 €  

            

217,82 €  

              

1.893,35 €  

ΚΕΑΣ-ΡΟΥΛΕΛΚΑ-ΑΥΓΑ CPV-15100000-9 

ΑΝΛ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ 
  360   

360 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

8,43 €  

                                 

8,85 €  
13% 

              

3.186 €  

            

414,18 €  

              

3.600,18 €  

ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ (ςυςκ των 

10τμχ) 
    1.599 

1.599 

ςυςκευαςίεσ των 

10 αυγϊν εκάςτθ 

                       

1,53 €  

                                 

1,61 €  
13% 

              

2.574,39 €  

            

334,67 €  

              

2.909,06 €  
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ΒΟΕΛΟ ΚΕΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
  600   

600 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,18 €  

                                 

4,39 €  
13% 

              

2.634 €  

            

342,42 €  

              

2.976,42 €  

ΚΕΜΡΑΡ (ΑΝΛ-

ΜΟΣΧΑΛ) 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  

  480   

480 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

6,00 €  

                                 

6,30 €  
13% 

              

3.024 €  

            

393,12 €  

              

3.417,12 €  

ΚΛΜΑΣ ΜΟΣΧΑΛΣΛΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
  1.200   

1.200 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,31 €  

                                 

4,53 €  
13% 

              

5.436 €  

            

706,68 €  

              

6.142,68 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΛ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
  2.400   

2.400 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

3,23 €  

                                 

3,39 €  
13% 

              

8.136 €  

        

1.057,68 €  

              

9.193,68 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΣΤΘΚΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
  480   

480 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,27 €  

                                 

4,48 €  
13% 

              

2.150,40 €  

            

279,55 €  

              

2.429,95 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
           

27.140,79 €  
3.528,30 €  

           

30.669,09 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV-15331170-9 

ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

(ςυςκ. του 1Kg) 
    480 

480 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

1,79 €  

                                 

1,88 €  
13% 

                 

902,40 €  

            

117,31 €  

              

1.019,71 €  

ΜΡΑΜΛΕΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ  (ςυςκ. 

του 1Kg) 

    288 
288 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

4,01 €  

                                 

4,21 €  
13% 

              

1.212,48 €  

            

157,62 €  

              

1.370,10 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

2.114,88 €  

            

274,93 €  

              

2.389,81 €  
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ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV-03220000-9 

ΚΑΟΤΑ   600   

600 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,54 €  

                                 

0,57 €  
13% 

                 

342,00 €  

              

44,46 €  

                 

386,46 €  

ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛΑ   480   

480 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,89 €  

                                 

0,93 €  
13% 

                 

446,40 €  

              

58,03 €  

                 

504,43 €  

ΚΕΜΥΔΛ   2.880   

2.880 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,69 €  

                                 

0,72 €  
13% 

              

2.073,60 €  

            

269,57 €  

              

2.343,17 €  

ΛΕΜΟΝΛ ΦΕΣΚΟ   480   

480 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,82 €  

                                 

0,86 €  
13% 

                 

412,80 €  

              

53,66 €  

                 

466,46 €  

ΜΑΛΔΑΝΟΣ 480     

480 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,41 €  

                                 

0,43 €  
13% 

                 

206, 40 €  

              

26,83 €  

                 

233,23 €  

ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ   399   

399 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,78 €  

                                 

0,82 €  
13% 

                 

327,18 €  

              

42,53 €  

                 

369,71 €  

ΡΑΤΑΤΕΣ   2.880   

2.880 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,64 €  

                                 

0,67 €  
13% 

              

1.929,60 €  

            

250,85 €  

              

2.180,45 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΚΑΥΤΕΕΣ   63   

63 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  
13% 

                 

139,23 €  

              

18,10 €  

                 

157,33 €  
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ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ-

ΚΕΑΤΟ 
  384   

384 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,31 €  

                                 

1,38 €  
13% 

                 

529,92 €  

              

68,89 €  

                 

598,81 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΩΛΝΘΣ   384   

384 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,87 €  

                                 

1,96 €  
13% 

                 

752,64 €  

              

97,84 €  

                 

850,48 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΑΓΓΟΥΛ) 
2.880     

2880 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

0,33 €  

                                 

0,35 €  
13% 

                 

1008 €  

            

131,04 €  

              

1.139,04 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΛΑΧΑΝΟ) 
  450   

450 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,38 €  

                                 

0,40 €  
13% 

                 

180  €  

              

23,40 €  

                 

203,40 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΑΟΥΛΛ) 
1.599     

1.599 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

0,40 €  

                                 

0,42 €  
13% 

                 

671,58 €  

              

87,31 €  

                 

758,89 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΤΟΜΑΤΑ) 
  2.880   

2880 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,80 €  

                                 

0,84 €  
13% 

              

2.419,20 €  

            

314,50 €  

              

2.733,70 €  

ΣΕΛΛΝΟ (100 gr) 240     

240 τεμάχια των 

100gr   

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

1,18 €  

                                 

1,24 €  
13% 

                 

297,60 €  

              

38,69 €  

                 

336,29 €  

ΣΚΟΔΑ (ςυςκ. των 3)     321 

321 ςυςκευαςίεσ 

των 3 ςκόρδων 

εκάςτθ 

                       

1,17 €  

                                 

1,23 €  
13% 

                 

394,83 €  

              

51,33 €  

                 

446,16 €  
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ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΘΛΟ)  
  4.200   

4.200 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,12 €  

                                 

1,18 €  
13% 

              

4.956 €  

            

644,28 €  

              

5.600,28 €  

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΡΑΝΑΝΑ) 
  960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά τςαμπί 

                       

1,06 €  

                                 

1,11 €  
13% 

              

1.065 €  

            

138,53 €  

              

1.204,13 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
           

18.152,58 €  

        

2.359,84 €  

           

20.512,42 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV-15800000-6 

ΑΛΕΥΛ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 

ΧΘΣΕΛΣ (ςυςκ. του 1Kg) 
    240 

240 ςυςκευαςίεσ 

του 1 κιλοφ 

                       

0,66 €  

                                 

0,69 €  
13% 

                 

165,60 €  

              

21,53 €  

                 

187,13 €  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 

(κονςζρβα των 410Γ) 
576   

 

576 τεμάχια 

κονςζρβα των 

410 γρ 

                       

0,71 €  

                                 

0,75 €  
13% 

                 

432 €  

              

56,16 €  

                 

488,16 €  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ  

3,5% 1 ΛΛΤΟ 
8.199     

8.199 τεμάχια του 

1 λίτρου 

                       

0,88 €  

                                 

0,92 €  
13% 

              

7.543,08 €  

            

980,60 €  

              

8.523,68 €  

ΗΑΧΑΘ  ΚΥΣΤΑΛΛΛΚΘ 

ΛΕΥΚΘ (ςυςκ. του 1Kg) 
801     

801 τεμάχια του 1 

κιλοφ 

                       

0,57 €  

                                 

0,60 €  
13% 

                 

480,60 €  

              

62,48 €  

                 

543,08 €  

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΘ (ςυςκ 

των 125 gr) 
180     

180 τεμάχια των 

125 γραμμαρίων 

                       

0,84 €  

                                 

0,88 €  
13% 

                 

158,40 €  

              

20,59 €  

                 

178,99 €  

ΜΑΓΑΛΝΘ ΒΟΥΤΥΟ 

ςυςκ. των 250 gr) 
960     

960 τεμάχια των 

250 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  
24% 

                 

940,80 €  

            

225,79 €  

              

1.166,59 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

9.720,48 €  

        

1.367,15 €  

           

11.087,63 €  
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ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV-15800000-6 

ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ CORN 

FLAKES (κουτί των 375gr) 
96     

96 τεμάχια των 

375 γραμμαρίων 

                       

1,33 €  

                                 

1,40 €  
13% 

                 

134,04 €  

              

17,47 €  

                 

151,87 €  

ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ςυςκ των 

500γρ) 
1.440     

1.440 τεμάχια 

των 500 

γραμμαρίων 

                       

0,90 €  

                                 

0,95 €  
13% 

              

1.368 €  

            

177,84 €  

              

1.545,84 €  

ΜΡΛΣΚΟΤΑ ΓΕΜΛΣΤΑ 

(ςυςκ των 200 gr) 
2.400     

2.400 τεμάχια 

των 200 

γραμμαρίων 

                       

0,99 €  

                                 

1,04 €  
13% 

              

2.496 €  

            

324,48 €  

              

2.820,48 €  

ΡΑΛΛΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ 

(ςυςκ του 1Kgr) 
360     

360 τεμάχια του 1 

κιλοφ 

                       

3,49 €  

                                 

3,66 €  
13% 

              

1.317,60 €  

            

171,29 €  

              

1.488,89 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

5.316 €  

            

691,08 €  

              

6.007,08 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV-15800000-6 

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ   480   

480 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,79 €  

                                 

0,83 €  
13% 

                 

398,40 €  

              

51,79 €  

                 

450,19 €  

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

ΡΑΚΕΝΟ (δοχείο των 

5lit) 

144     

144 τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                    

16,27 €  

                               

17,08 €  
13% 

              

2.459,52 €  

            

319,74 €  

              

2.779,26 €  

ΘΛΛΕΛΑΛΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

(δοχείο των 5lit) 
288     

288 τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                       

8,78 €  

                                 

9,22 €  
13% 

              

2.655,36 €  

            

345,20 €  

              

3.000,56 €  

ΜΟΥΣΤΑΔΑ (δοχείο των 

500 gr) 
288     

288 τεμάχια 

(δοχεία) των 500 

                       

1,34 €  

                                 

1,41 €  
24% 

                 

406,08 €  

              

97,46 €  

                 

503,54 €  
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γραμμαρίων 

ΝΤΟΜΑΤΑ ΡΕΛΤΕΣ  

(κονςζρβα των 410γρ) 
2.343     

2.343 τεμάχια 

κονςερβϊν των 

410 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  
13% 

              

2.296,14 €  

            

298,50 €  

              

2.594,64 €  

ΞΥΔΛ ΑΡΛΟ 390 ml 288     

288 τεμάχια ξφδι 

κλαςςικό των 

390ml 

                       

0,26 €  

                                 

0,27 €  
13% 

                    

77,76 €  

              

10,11 €  

                    

87,87 €  

ΤΣΑΛ (ςυςκ των 10 

φακελακιων)  
  1.599 

1.599 

ςυςκευαςίεσ με 

10 φακελάκια 

τςάι εκαςτθ 

                       

0,86 €  

                                 

0,90 €  
13% 

              

1.439,10 €  

            

187,08 €  

              

1.626,18 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

9.732,36 €  

        

1.309,88 €  

           

11.042,24 €  

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ CPV-15800000-6 

ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΒΛΔΕΣ-

ΡΕΝΝΕΣ (ςυςκ των 

500gr) 

1.440     

1.440 τεμάχια 

των 500 

γραμμαρίων 

                       

0,55 €  

                                 

0,58 €  
13% 

                 

835,20 €  

            

108,58 €  

                 

943,78 €  

ΜΑΚΑΟΝΛΑ Νο6 (ςυςκ 

των 500 gr) 
576     

576 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,43 €  

                                 

0,45 €  
13% 

                 

259,20 €  

              

33,70 €  

                 

292,90 €  

ΕΒΛΚΛΑ 

ΑΡΟΦΛΟΛΩΜΕΝΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 

600     
600 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,93 €  

                                 

2,03 €  
13% 

              

1.218 €  

            

158,34 €  

              

1.376,34 €  

ΥΗΛ BASMATI   (ςυςκ 

των 500γρ) 
4.320     

4.320 τεμάχια 

των 500 

γραμμαρίων 

                       

1,61 €  

                                 

1,69 €  
13% 

              

7.300,80 €  

            

949,10 €  

              

8.249,90 €  
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ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ   (ςυςκ 

των 500γρ) 
600     

600 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,95 €  

                                 

1,00 €  
13% 600  €  78 €   678  €  

ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 
600     

600 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,05 €  

                                 

1,10 €  
13% 660 € 85,80 € 745,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
           

10.873,20 €  

        

1.413,52 €  

           

12.286,72 €  

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV-03140000-4 

ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ ΚΑΡΝΛΣΤΘ 

ΦΕΤΕΣ (ςυςκ των 160 gr) 
399     

399 τεμάχια των 

160 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  
13% 

                 

646,38 €  

              

84,03 €  

                 

730,41 €  

ΤΥΛ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ (ςυςκ 

των 200gr) 
801     

801 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων 

                       

1,48 €  

                                 

1,55 €  
13% 

              

1.241,55 €  

            

161,40 €  

              

1.402,95 €  

ΓΛΑΟΥΤΛ (ςυςκ του 1Kg) 960     

960 τεμάχια 

(δοχεία) του 1 

κιλοφ 

                       

2,34 €  

                                 

2,46 €  
13% 

              

2.361,60 €  

            

307,01 €  

              

2.668,61 €  

ΦΕΤΑ ΤΥΛ   120   

120 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

7,23 €  

                                 

7,59 €  
13% 

                 

910,80  €  

            

118,40 €  

              

1.029,20 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

5.160,33 €  

            

670,84 €  

              

5.831,17 €  

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV-15872000-1 

ΚΑΥ (ςυςκ των 200gr) 240     
240 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων  

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  
13% 

                 

530,40 €  

              

68,95 €  

                 

599,35 €  

ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ  (ςυςκ των 

100 gr) 
240     

240 τεμάχια των 

100 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  
13% 

                 

388,80 €  

              

50,54 €  

                 

439,34 €  
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ΚΥΜΛΝΟ  (ςυςκ των 

500gr) 
120     

120 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

4,62 €  

                                 

4,85 €  
13% 

                 

582 €  

              

75,66 €  

                 

657,66 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ ΓΛΥΚΟ 

(ςυςκ των 500gr) 
48     

48 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

3,75 €  

                                 

3,94 €  
13% 

                 

189,12 €  

              

24,59 €  

                 

213,71 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 

ΚΑΥΤΕΟ (ςυςκ των 

450gr) 

39     
39 τεμάχια των 

450 γραμμαρίων 

                       

3,99 €  

                                 

4,19 €  
13% 

                 

163,41 €  

              

21,24 €  

                 

184,65 €  

ΡΛΡΕΛ ΜΑΥΟ ΣΚΟΝΘ  

(ςυςκ των 500gr) 
144     

144 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

7,94 €  

                                 

8,34 €  
13% 

              

1.200,96 €  

            

156,12 €  

              

1.357,08 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

3.054,69 €  

            

397,11 €  

              

3.451,80 €  

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
      

92.940,84  €  

  12.230,47 

€  

    

105.171,31 

€  
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1.4 Κεςμικό πλαίςιο 

1.4.1 Νομοκεςία που διζπει τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν.  4605/2019 Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» , τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  
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 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω, 

 τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ του Ταμείου Αςφλου, Ζνταξθσ και Μετανάςτευςθσ με ΑΡ: 2080/Φ38 

 τθν Μελζτθ με αρικμό 1/2019 τθσ ανεξάρτθτθσ κοινωνικισ, ανκρωπιςτικισ, μθ κερδοςκοπικισ 

οργάνωςθσ με τίτλο «ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΚΛΛΜΑΚΛΟ ΑΜΕΣΘΣ ΒΟΘΚΕΛΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), 

 τθν υπ’ αρικμ. 69/20/11/2019 απόφαςθσ του Δ.Σ. του «ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥ ΕΛΛΘΝΛΚΟΥ ΚΛΛΜΑΚΛΟΥ ΑΜΕΣΘΣ 

ΒΟΘΚΕΛΑΣ» περί ζγκριςθσ τθσ Μελζτθσ,  

 τθν υπ’ αρικμ. 69, 20/11/2019 απόφαςθσ του Δ.Σ. του «ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥ ΕΛΛΘΝΛΚΟΥ ΚΛΛΜΑΚΛΟΥ ΑΜΕΣΘΣ 

ΒΟΘΚΕΛΑΣ περί ζγκριςθσ διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

 

1.4.2 Ειδικι Νομοκεςία που διζπει τα προϊόντα και Σχετικζσ Υπθρεςίεσ 

 Υπουργικι Απόφαςθ Α2-718 «Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΛ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)», ΦΕΚ 2090Β, 31/07/2014, όπωσ ιςχφει 

 Νόμοσ 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 
του Ν.4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ 85Α, 07/04/2014, όπωσ ιςχφει 

 Νόμοσ 4177/2013 «Κανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ 
διατάξεισ», ΦΕΚ 173Α, 8/8/2013, όπωσ ις 

 χφει 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 609/2013 για τρόφιμα τα οποία προορίηονται για βρζφθ και μικρά παιδιά και για 
τρόφιμα που προορίηονται για ειδικοφσ ιατρικοφσ ςκοποφσ και ωσ υποκατάςτατα του ςυνόλου του 
διαιτολογίου για τον ζλεγχο του ςωματικοφ βάρουσ. 

 Κανονιςμόσ 1169/2011 για τθν επιςιμανςθ, τθν παρουςίαςθ και τθ διαφιμιςθ των τροφίμων. 

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 10/2011 τθσ Επιτροπισ τθσ 14θσ Λανουαρίου 2011 για τα πλαςτικά υλικά και 
αντικείμενα που προορίηονται να ζρκουν ςε επαφι με τρόφιμα. 

 Υπουργικι Απόφαςθ Y1/ΓΡ 47815/2008 (ΦΕΚ 1478Β,, 28/07/2008) Εναρμόνιςθ τθσ Εκνικισ 
Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/141/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, "για τα παραςκευάςματα 
για βρζφθ και παραςκευάςματα δεφτερθσ βρεφικισ θλικίασ". 

 Υπουργικι Απόφαςθ Υ1/Γ.Ρ.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 25/07/2008) για τθν εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/125/ΕΚ για τισ μεταποιθμζνεσ τροφζσ με βάςθ τα 
δθμθτριακά και τισ παιδικζσ τροφζσ για βρζφθ και παιδιά μικρισ θλικίασ. 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1333/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ 
Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόςκετα τροφίμων. 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 16θσ 
Δεκεμβρίου 2008 , για τθν ταξινόμθςθ, τθν επιςιμανςθ και τθ ςυςκευαςία των ουςιϊν και των 
μειγμάτων, τθν τροποποίθςθ και τθν κατάργθςθ των οδθγιϊν 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (EΚ) αρικ. 1907/2006 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1881/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2006 για κακοριςμό μζγιςτων 
επιτρεπτϊν επιπζδων για οριςμζνεσ ουςίεσ οι οποίεσ επιμολφνουν τα τρόφιμα. 

 Οδθγία 2006/141/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 2006 ςχετικά με τα παραςκευάςματα για 
βρζφθ και τα παραςκευάςματα δεφτερθσ βρεφικισ θλικίασ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 
1999/21/ΕΚ (L 401) 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 2073/2005 τθσ Επιτροπισ περί μικροβιολογικϊν κριτθρίων ςτα τρόφιμα. 

 Ο Νόμοσ 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 «Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και 
ςυναφείσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει (Υποπαράγραφοσ ΣΤ.6, Νόμοσ 4254/2014) 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1895/2005 τθσ Επιτροπισ τθσ 18θσ Νοεμβρίου 2005, για περιοριςμό τθσ χριςθσ 
οριςμζνων εποξεικϊν παραγϊγων ςε υλικά και αντικείμενα που προορίηονται να ζλκουν ςε επαφι 
με τρόφιμα. 
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 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Οκτωβρίου 
2004, ςχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να ζρκουν ςε επαφι με τρόφιμα. 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβοφλιου τθσ 29θσ Απριλίου 
2004 «για τθν υγιεινι των τροφίμων», L 226, 25/06/2004. 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 28θσ Λανουαρίου 
2002 για τον κακοριςμό των γενικϊν αρχϊν και απαιτιςεων τθσ νομοκεςίασ για τα τρόφιμα, για τθν 
ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ για τθν Αςφάλεια των Τροφίμων και τον κακοριςμό διαδικαςιϊν ςε 
κζματα αςφαλείασ των τροφίμων. 

 Οδθγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 20ισ Δεκεμβρίου 2001 για οριςμζνα, μερικά ι ολικά 
αφυδατωμζνα, διατθρθμζνα γάλατα που προορίηονται για τθ διατροφι του ανκρϊπου, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει *Οδθγία 2007/61/ΕΚ και Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1021/2013+. 

 ΚΥΑ 487/2000 «Υγιεινι των τροφίμων ςε ςυμμόρφωςθ με τθν προσ τθν οδθγία 38/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου», ΦΕΚ 1219Β, 04/10/2000 

 Οδθγία 1999/45/ΕΚ, που ζχει ενςωματωκεί ςτο ελλθνικό Δίκαιο με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 
265/2002 (ΦΕΚ 1214Β, 19/09/2002 & διορκωτικό ΦΕΚ 93Β, 30-01-2004 & 1483/Β/30-09-2004) 
Ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ επικινδφνων παραςκευαςμάτων ςε εναρμόνιςθ προσ τθν 
Οδθγία 1999/45/ΕΚ (ΕΕ L 200 τθσ 30-07-1999) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και τθσ Οδθγίασ 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L 226 τθσ 22-08-2001) τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ 

 Υπουργικι Απόφαςθ 918/1996 (ΦΕΚ 534Β, 30/06/1997), κατάργθςθ τθσ 625/93απόφαςθσ του 
Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) και ςυμπλιρωςθ 
των άρκρων 3 και 4 των αποφάςεων 1233/91 και 172/92 του Α.Χ.Σ. 

 Απόφαςθ Α.Χ.Σ. 3/91, ΦΕΚ 290Β, 1992 «Συμπλιρωςθ του Άρκρου 87 του Κ.Τ. με παρ. 4». 

 Νόμοσ 2939/2001 Συςκευαςίεσ: Ανακφκλωςθ, Οργ. Διαχείριςθσ ΕΥΔΑΡ κλπ. 

 Υπουργικι Απόφαςθ 1100/1987 «Κωδικοποίθςθ και μεταγλϊττιςθ των διατάξεων του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν με ςφςτθμα κινθτϊν φφλλων», ΦΕΚ 788Β, 31/12/1987, όπωσ ιςχφει 

 ΟΔΘΓΛΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΟΔ 93/35 /EEC και ενςωματϊκθκε ςτο 
ελλθνικό δίκαιο με τθν ΥΡ. ΑΡΟΦ. ΔΥΓ3(α)ΓΡ132979, Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ 
τισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ ςτον τομζα των καλλυντικϊν (ΦΕΚ 352Β, 18/03/2005) 
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε 17 θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 17θ Λουνίου 2021 και ϊρα 14:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, 
τθν 22/06/2021, θμζρα Τρίτθ  και ϊρα 11:00π.μ. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

1.6.1  Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Δεν εφαρμόηεται. 

 

1.6.2  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 133811 
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Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):  https://www.kinonikoekav.gr/index.php/el/enhmerwsh/diagwnismoi-promitheias, ςτισ 
31/05/2021 
 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2 Γενικοί και ειδικοί όροι ςυμμετοχισ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 614 ΑΔ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ21PROC008691964), με τα Ραραρτιματά τθσ, όπωσ 
αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ, 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+, 

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται θλεκτρονικά ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 
ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, 
δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και 
κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικϊσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (άρκρο 53, παρ.3 του ν. 
4412/2016).  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται υποχρεωτικϊσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) 
. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  .  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο.   

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 
του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 
το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

2.2.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 

α)  κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β)  κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ)  τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ)  ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου 
ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 25 ν.4412/2016). 

2.2.1.2 Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ςυμμετζχουν είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλθ 
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ. 

2.2.1.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ (άρκρο 19 παρ. 
2 ν. 4412/2016).  

2.2.1.4 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον (άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016).   

2.2.1.5 Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο ότι κάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει 
λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί ανεπιφφλακτα το ςφνολο των όρων που περιλαμβάνονται ςτα 
τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

2.2.1.6 Διευκρινίηεται ότι δε δφναται Οικονομικόσ Φορζασ παράλλθλα να υποβάλει προςφορά αυτοτελϊσ 
ι/και ωσ µζλοσ ζνωςθσ, ι/και να ςτθρίξει τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια ι/και να προςφζρει 
δάνεια εμπειρία ςτα κριτιρια ειδικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ και τεχνικισ ικανότθτασ άλλου 
Οικονομικοφ Φορζα που ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό, εφόςον και ο ίδιοσ ζχει υποβάλλει ςχετικι 
προςφορά. Επί ποινι απορρίψεωσ του ςυνόλου των κατατεκειμζνων προςφορϊν ςτισ οποίεσ 
ςυμμετζχει ο Οικονομικόσ Φορζασ και αποκλειςμοφ του από το διαγωνιςμό, δεν δφνανται να 
ςυντρζχουν άνω τθσ μιασ ιδιότθτασ εκ των προαναφερκειςϊν ςτο πρόςωπο του ίδιου Οικονομικοφ 
Φορζα. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
το Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςτο 2% επί του κακαροφ ποςοφ του 
προυπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα 
από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου . 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 
με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2 Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
τουσ .  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.   

2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 ,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο 
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά τουΕάν ςτισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.4  Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  
ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, 
όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.5  Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 

2.2.3.6  Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)  και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ 
του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ  

2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ, όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ 
του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο με αναφορά ςε κάκε ειδικό επάγγελμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
να καλφπτει θ εγγραφι τουσ το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που αφορά το ςυμβατικό αντικείμενο κατά τον 
όρο 1.3 ανωτζρω. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

2.2.5.1 Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να καλφπτουν τα ακόλουκα: 

 να διακζτουν ελάχιςτο μζςο γενικό κφκλο εργαςιϊν για τα τρία (3) τελευταία ζτθ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ, τουλάχιςτον 50% του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ τθσ παροφςθσ.  

Ρροσ απόδειξθ του ανωτζρω, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, 
τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

A.Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ο ςυνολικόσ  γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν, κακϊσ 
επίςθσ και τουσ μζςουσ όρουσ αυτϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ. 

B. Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ 
από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν 
απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.  

Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ 
(income tax filings) και εκκακαριςτικά ςθμειϊματα (income tax returns) των τριϊν (3) τελευταίων 
ετϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ. 

Σε περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο που δεν τθρεί ιςολογιςμοφσ, αντίςτοιχα τα 
αντίγραφα Ε3 και Ε5 των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ, από τα 
οποία προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα.  

Αν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, τότε: 

α) πρζπει ο ανά ζτοσ ελάχιςτοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον 80% τθσ 
εκτιμϊμενθσ άνευ ΦΡΑ αξίασ τθσ  παροφςθσ, εφόςον δραςτθριοποιείται μόνο κατά το 2017 και 
2018 και ςε τουλάχιςτον 60% τθσ εκτιμϊμενθσ άνευ ΦΡΑ αξίασ τθσ  παροφςθσ, εφόςον 
δραςτθριοποιείται μόνο το 2018. 

β) υποβάλλει τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία (Α) και (Β) δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί. 
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, θ ανωτζρω 
απαίτθςθ καλφπτεται αναλογικά από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτιν. 

2.2.5.2  Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προτίκεται να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων 
όςον αφορά ςτα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και, 
ςυγκεκριμζνα, για το γενικό κφκλο εργαςιϊν, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των 
ανωτζρω παραγράφων για κάκε τρίτο φορζα, αρκεί και αυτόσ να λειτουργεί πριν τθν 1-1-2016 και να 
ζχει δθμοςιεφςει τρεισ ιςολογιςμοφσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ. 

Διευκρίνθςθ: 

Σε περίπτωςθ  που  κάποιο -/α  από τα προαναφερκζντα πιςτοποιθτικό /-ά ι δικαιολογθτικό /-ά βρίςκεται  /-
ονται ςε διαδικαςία ζκδοςθσ ι ανανζωςθσ, ο πάροχοσ υπθρεςιϊν οφείλει να προςκομίςει τθ ςχετικι 
αλλθλογραφία που κα αποδεικνφει τα αναφερόμενά του, κακϊσ και τθ δζςμευςθ ότι το /α αντίςτοιχο /-α 
πιςτοποιθτικό /-ά κα υφίςταται /-νται ςε ιςχφ για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ υποβάλλοντασ ταυτόχρονα υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ ι μθ ανανζωςθσ 
αποδζχεται τισ κυρϊςεισ που επιβάλλονται με τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ «ζκπτωτου». 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

2.2.6.1  Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 
τριετίασ και μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ1, να ζχουν εκτελζςει επιτυχϊσ:  
τουλάχιςτον δφο (2) ςυµβάςεισ προµθκειϊν με αντιςυμβαλλόμενο δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα. 

Σε περίπτωςθ δραςτθριοποίθςθσ για χρονικό διάςτθµα µικρότερο των τριϊν (3) ετϊν, να ζχουν 
εκτελζςει ορκϊσ και πλιρωσ τουλάχιςτον µία (1) ςφµβαςθ προµθκειϊν με αντιςυμβαλλόμενο 
δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα,που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον 8 των ιδίων ι/και ςυναφϊν ειδϊν τθσ 
παροφςασ, ςυνολικισ ποςότθτασ ακροιςτικά τουλάχιςτον ίςθσ ι µεγαλφτερθσ του 50% τθσ 
ηθτοφµενθσ από τθν παροφςα διακιρυξθ ποςότθτασ ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: Τρόφιµα ξθρά, 
Τρόφιµα νωπά και Είδθ Βαςικισ Υλικισ Συνδροµισ. 

2.2.6.2 Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να αναλάβει τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ και παράδοςθσ των 
ειδϊν και υλικϊν ςίτιςθσ ςτισ ζδρεσ των Δομϊν και εντόσ του χϊρου αυτϊν, όπωσ κα υποδειχκεί από 
τθν Ανακετουςα Αρχι, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

 τα απαραίτθτα φορτθγά ψυγεία, υποχρεοφνται να παραμζνουν ςτο χϊρο παράδοςθσ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ αυτισ και κατϋανϊτατο όριο για μία (1) ϊρα από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
παράδοςθσ και παραλαβισ ςτον εςωτερικό χϊρο κάκε Δομισ 

 ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται να υποςτθρίξει το ζργο τθσ παράδοςθσ. 

2.2.6.3   Ρεριγραφι τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ που διακζτει ο Οικονομικόσ Φορζασ για τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου. 

2.2.6.4  Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθ 
ςωςτι μεταφορά και παράδοςθ των ειδϊν ςτον υποδεικνυόμενο από τθν ανακζτουςα αρχι τόπο 
παράδοςθσ. 

Απαιτείται επίςθσ άδεια ι ζγκριςθ καταλλθλότθτασ από τθν Δ/νςθ Κτθνιατρικισ ι άλλεσ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, 
για τα μζςα μεταφοράσ, που αφοροφν ςτθ διακίνθςθ προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ.  

Ο Οικονομικόσ Φορζασ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει με τθν προςφορά του: 

α) Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των οχθμάτων, με τα οποία κα εκτελείται θ διανομι.  

                                                 
1
 Αποφ. ΣΤΕ Επ. Αν. 833/2007 
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β) Αντίγραφο τθσ αδείασ κυκλοφορίασ οχιματοσ μεταφοράσ και αντίγραφα των βεβαιϊςεων καταλλθλότθτασ 
των οχθμάτων. 

Στθν περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Φορζασ δεν μεταφζρει με δικά του μεταφορικά μζςα τα προϊόντα, 
ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν ενότθτα 2.2.8.  

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και λοιποί 
ειδικι όροι 

2.2.7.1  Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ & πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, τα οποία κα πρζπει να 
ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ι άλλο αντίςτοιχο 
φορζα εξωτερικοφ Φορζα. 

Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ πρζπει με τθν προςφορά του να κατακζςει τα παρακάτω 

Ριςτοποιθτικά τα οποία κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ: 

1. Ριςτοποιθτικό/πιςτοποιθτικά Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 
9001:20008, ι και νεότερο αυτοφ όπωσ κάκε φορά ιςχφει ι ιςοδφναμο, με πεδίο κάλυψθσ τισ 
εγκαταςτάςεισ λειτουργίασ του. 

2. Σε κάκε περίπτωςθ ο Οικονομικόσ Φορζασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοπιοιθτικό κατά το 
πρότυπο ISO 22000:2005 ι ιςοδφναμο ι νεότερο όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, που να καλφπτει  

Διευκρίνιςθ: 

Σε περίπτωςθ  που  κάποιο -/α  από τα προαναφερκζντα πιςτοποιθτικό /-ά ι δικαιολογθτικό /-ά βρίςκεται  /-
ονται ςε διαδικαςία ζκδοςθσ ι ανανζωςθσ, ο πάροχοσ υπθρεςιϊν οφείλει να προςκομίςει τθ ςχετικι 
αλλθλογραφία που κα αποδεικνφει τα αναφερόμενά το υ, κακϊσ και τθ δζςμευςθ ότι το /α αντίςτοιχο /-α 
πιςτοποιθτικό /-ά κα υφίςταται /-νται ςε ιςχφ για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ υποβάλλοντασ ταυτόχρονα υπεφκυνθ διλωςθ ότι ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ ι μθ ανανζωςθσ 
αποδζχεται τισ κυρϊςεισ που επιβάλλονται με τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ «ζκπτωτου». 

Εφόςον το ανά περίπτωςθ πιςτοποιθτικό ειςφζρεται από ζνα μζλοσ ζνωςθσ ι τρίτο οικονομικό φορζα, 
αυτό/αυτόσ κα πρζπει να εκτελζςει τισ οικείεσ εργαςίεσ που καλφπτει το ειςφερόμενο πιςτοποιθτικό.  

 
2.2.7.2  Πταν οι οικονομικοί φορείσ δεν κα καταςκευάςουν/παράγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ 

επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 του 
Ν.1599/1986) του νόμιμου εκπρόςωπου τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία κα προμθκευτοφν τα 
προϊόντα ότι ζχει αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ 
κατακφρωςθσ ςτον οικονομικό φορζα υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι Οικονομικοί Φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) κακϊσ επίςθσ και ςτα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ 
τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ (άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Σε κάκε τζτοια 
περίπτωςθ, οφείλουν να αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται και κάκε επιπλζον 
τυχόν ειδικϊσ ηθτοφμενο από ειδικό όρο τθσ διακιρυξθσ, ζγγραφο, αναλόγωσ δανειηόμενου πόρου. Οι 
παραγωγοί/ςυςκευαςτζσ των προϊόντων (εννοείται θ πρϊτθ ςυςκευαςία, δθλαδι για τθν κατ’αρχιν 
κυκλοφορία του προϊόντοσ ςτθν αγορά και όχι θ αναςυςκευαςία που ηθτείται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ), αν είναι άλλοι από τον προςφζροντα, δεν κεωροφνται ωσ τρίτοι παρζχοντεσ ςτιριξθ κατ’ άρ. 78 
Ν. 4412/2016.  
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Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ επικαλεςτοφν τθ χρθματοοικονομικι, τεχνικι ι επαγγελματικι ικανότθτα 
τρίτων, υποχρεοφνται με τθν προςφορά τουσ ςωρευτικά:  

(α) να υποβάλουν όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
προτίκενται να ςτθριχκοφν πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ι  εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
(ΕΕΕΣ και λοιπά κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά) και 

(β) να αποδείξουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ όλα τα απαραίτθτα 
μζςα για τθν εκτζλεςι τθσ με τθν προςκόμιςθ ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, ςχετικισ δζςμευςθσ μεταξφ του 
οικονομικοφ φορζα και του επικαλοφμενου τρίτου, ςτο οποίο να αναφζρεται ρθτά ότι οι τρίτοι 
δεςμεφονται να παράςχουν τα κατά περίπτωςθ παρεχόμενα μζςα.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά ςτα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016). 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. Θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ 
ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τον 
οικονομικό φορζα τθν  αντικατάςταςθ  φορζα  για  τον  οποίον  ςυντρζχουν  λόγοι  αποκλειςμοφ.  Πταν ο 
οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτεί ο οικονομικόσ 
φορζασ και αυτοί οι φορείσ να είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ςυμπλιρωςθ και κατάκεςθ του Ε.Ε.Ε.Σ. του άρκρου 2.2.9.1. τθσ παροφςθσ είναι απαραίτθτθ και για 
τον/τουσ τρίτο/ουσ οικονομικό/οφσ φορζα/είσ κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ. 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1  Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Β το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 και τισ προβλεπόμενεσ ανωτζρω 
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ και τα ηθτοφμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.5 , 2.2.6 και 2.2.7 δικαιολογθτικά. 

Το ΕΕΕΣ  καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1.  Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) τθν 
πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου, 
εφόςον προτίκεται να ανακζςει ςτον εν λόγω υπεργολάβο τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ, το/τα οποίο/α 
υπερβαίνει/ουν το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων 
φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάκε φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται. 

 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  
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Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του   *θ Α.Α. δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει 
να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι 
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, 
αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ 
του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
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Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ 
εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του 
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία 
το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να 
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 
30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν ζχει 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από 
αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν 
και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία 
Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα 
ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από 
τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που 
χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 
του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
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ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

Πλα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ και οπωςδιποτε: 

 Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν (2016, 2017, 2018), 
ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

 Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο/ατομικι επιχείρθςθ, αντίςτοιχεσ δθλϊςεισ 
φόρου ειςοδιματοσ (income tax filings) και εκκακαριςτικά ςθμειϊματα (income tax returns). 

 Σε περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο που δεν τθρεί ιςολογιςμοφσ, αντίςτοιχα τα 
αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα. 

 Το οικείο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο εν ιςχφ, μαηί με υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα  ότι 
κα διατθρθκεί εν ιςχφ και κα ανανεϊνεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, κα υποβάλει ανάλογα τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί, καλφπτοντασ πλιρωσ τισ ανωτζρω απαιτιςεισ.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, θ ανωτζρω επάρκεια αρκεί να 
πλθροφται ακροιςτικά από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που απαρτίηουν τθν ζνωςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προτίκεται να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων όςον 
αφορά ςτα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, προςκομίηει τα 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραφο το οποίο κα φζρει εκτόσ τθσ υπογραφισ του νόμιμου εκπροςϊπου  του οικονομικοφ 
φορζα και τθ ςφραγίδα και υπογραφι του λογιςτι αυτοφ.  

Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ 
χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 
4412/2016) 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
αντίςτοιχα αποδεικτικά ςτοιχεία που προβλζπονται ςε αυτι. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το 
οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του  .  Στισ λοιπζσ 
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
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Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίςθσ υποβάλλονται πρακτικά 
αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν, νομίμων 
εκπροςϊπων (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) τα οποία κα αναφζρουν:  

(α) τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό,  

(β) τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται 
ονομαςτικά το μζροσ τθσ ςφμβαςθσ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

(γ) τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νομίμου εκπροςϊπου τθσ 
ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ για τθ διαγωνιςμό με πλιρθ ςτοιχεία 
επικοινωνίασ.  

(δ) το Συντονιςτι τθσ Ζνωςθσ,  

(ε) ότι τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ.   

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Θ ωσ άνω δζςμευςθ 
δφναται να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του 
οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο (άρκρο 78 παρ. 1 και 80 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016). 

 

2.2.10 ιτρα θκικοφ περιεχομζνου 

Τόςο οι προςφζροντεσ όςο και οι προμθκευτζσ τουσ, υποβάλουν διλωςθ, επί ποινι απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα, ότι δεν απαςχολοφν, ι δεν εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 
ετϊν, κατά παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 
για το ςφνολο των ειδϊν και υλικϊν ςίτιςθσ. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ με ανάλυςθ ανά είδοσ και υλικό και ανά Δομι. 

Θ αξιολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθ ςυγκεντρωτικι Ρροςφορά του πίνακα τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
(ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ (Δομζσ 1, 2 και 3) του Ραραρτιματοσ Κ τθσ Ραροφςθσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει 
θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται 
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ 
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον 
ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ 
ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν 
προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι 
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

2.4.2.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ 
ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα: 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
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εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 
προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ 
και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να 
ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται 
να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5 Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία 
υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 
φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, 
ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα 
οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα 
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ 
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν 
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, 

β)  τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
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γ)  τισ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ (ψθφιακά υπογεγραμμζνεσ) και τα ζγγραφα που ορίηονται ςτθν 
παροφςα. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ/κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ 
και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου, εφόςον προτίκεται να ανακζςει ςτον εν λόγω υπεργολάβο τμιμα/τα 
τθσ ςφμβαςθσ, το/τα οποίο/α υπερβαίνει/ουν το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
Σφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι 
περιςςότερων φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάκε φορζα, ςτισ ικανότθτεσ 
του οποίου ςτθρίηεται. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 
αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Β).  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.2.2 τθσ παροφςασ, θ 
οποία προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα ΣΤ – Τεχνικι Ρροςφορά - τθσ παροφςασ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν παροφςα και ςτο ωσ 
άνω Ραράρτθμα. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf., το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ 
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο. 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το Σφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα 
οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν αναγραφόμενθ τιμι 
αναφοράσ. 

Ρζραν από τθν υποβολι του αρχείου τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ του 
ςυςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλει τθν οικονομικι του 
προςφορά, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με αναλυτικι αναφορά ανά είδοσ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ ςυνολικά 
για τθν προμικεια (βάςθ αυτοφ του πίνακα κα γίνει θ αξιολόγθςθ). 
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Οι προςφορζσ πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να δίδονται για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν για το 
ςφνολο των Δομϊν και να περιλαμβάνουν ανάλυςθ ανά προϊόν/αγακό και ςυνολικό τίμθμα για το ςφνολο 
των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν ςίτιςθσ. 

Θ ςφμβαςθ για το ςφνολο των προϊόντων, (και για τισ τρεισ Δομζσ) κα ανατεκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για 
το ςφνολο των υπο προμικεια ειδϊν,  

Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ αλλά και ςτθν οικονομικι τουσ 
προςφορά, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι με δφο (2) δεκαδικά ψθφία 
(αρικμό). 

Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ για το ςφνολο των ειδϊν. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 5 περ. α’ του Ν. 
4412/2016. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ 
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και 
ςφμφωνα με το άρκρο 91 του ν. 4412/2016, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) Θ εναλλακτικι προςφορά.  

ε) Θ προςφορά που υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 
Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) Θ προςφορά που περιλαμβάνει αίρεςθ. 

θ) Θ προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ.   

κ) Θ προςφορά που παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τθν διακιρυξθ 
κακϊσ και  αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3 Διενζργεια διαδικαςίασ – Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 22/06/2021 και ϊρα 11:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο 
αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των 
πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν 
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ όςων προςφορϊν 
απορρίφκθκαν κατά το προθγοφμενο ςτάδιο δεν αποςφραγίηονται, αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
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ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Θ κρίςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν 
εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων  («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων . 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν   από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για 
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να 
ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα 
αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο 
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κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων 
των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά  λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, 
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - Σφναψθ Σφμβαςθσ 

3.3.1. Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα 
εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
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κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ  . Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά . 

3.3.2. Ρεραιτζρω, ςτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 
2939/2001, όπωσ θ παροφςα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο 
Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ 
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 
του ν. 4412/2016 .  

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ (άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016). Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε 
περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
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Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι 
τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω 
τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί 
των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ 
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ τω ν ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ 
τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

3.6 Διάφορεσ υκμίςεισ 

3.6.1. Πλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, αναπόςπαςτο μζροσ τθσ οποίασ είναι το ςφνολο 
των Ραραρτθμάτων τθσ, είναι ουςιϊδεισ. Ραράβαςθ οποιουδιποτε όρου αυτισ ςυνεπάγεται, αδιαφόρωσ εάν 
προβλζπεται ι όχι θ ποινι αποκλειςμοφ ςτο άρκρο που προβλζπει τον παραβιαηόμενο όρο, τθν ακυρότθτα 
τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα. 

3.6.2. Ο οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τεκμαίρεται ότι αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ εν λόγω πλιρθσ και 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι ςυνεπάγεται, μεταξφ άλλων, τθν απαγόρευςθ υποβολισ από οικονομικό φορζα 
εναλλακτικισ προςφοράσ κακϊσ και προςφοράσ που περιλαμβάνει αίρεςθ, είναι αόριςτθ ι/και αποκλίνει 
από τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ.  

Επίςθσ ςυνεπάγεται, μεταξφ άλλων, τθν απαγόρευςθ τθσ εκ των υςτζρων τροποποίθςθσ ι/και περιοριςμοφ 
ιδθ υποβλθκείςασ προςφοράσ κακϊσ και τθν απαγόρευςθ υποβολισ αντιπροςφοράσ. 
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4 Προι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το ςχετικό ςτο Ραράρτθμα Δ’ υπόδειγμα.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, που κα καλφπτει τθ διαφορά 
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ 
προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ  μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ 
και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των 
ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

4.2 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του 
όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο 
Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ 
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προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 
5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. Επιπλζον, ςε 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, απαιτείται να προςκομίηεται μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ Διλωςθ 
Συνεργαςίασ μεταξφ τουσ,  θ οποία κα ζχει τθ μορφι ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξοφςιου ι ιδιωτικοφ 
ςυμφωνθτικοφ. (αρ. 58 Ν. 4412/2016). 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5 Ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον κατωτζρω αναφερόμενο τρόπο:  

α) Κα καταβάλλεται το 100% τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν, για κάκε τμθματικι παράδοςθ ςε κάκε 
Δομι, μετά τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν οριςτικϊν πρωτοκόλλων ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό 
προμικεια ειδϊν και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ εκταμίευςθσ των απαραίτθτων χρθματικϊν πόρων από τθ 
Διαχειριςτικι Αρχι του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι), για τθν 
παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείτε ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ. Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα προςκομίηεται από 
τον ανάδοχο το αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ εξόδων δθμοςίευςθσ. 

ε) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ςτ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον 
δεν φορτϊςει, μεταφζρει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει και διανείμει ορκϊσ και πλιρωσ τα ςυμβατικά είδθ, 
όπωσ προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ, μζςα ςτουσ χρόνουσ που κα κακοριςτοφν κάκε φορά 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων: 
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α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 
ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των Συμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. 

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 
περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα.  

Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά 
τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι.  

Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των Συμβάςεων 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 
του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
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6 Ειδικοί Προι Εκτζλεςθσ 

6.1 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα κακορίςει αρχικά ζνα ενδεικτικό Συνολικό 
Ρρόγραμμα Ραραδόςεων (ΣΡΡ) ανά Δομι το οποίο κα επικαιροποιείται ανά τρίμθνο, το οποίο κα καλφπτει 
τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ (είδθ και αγακά ςε τυποποιθμζνα δζματα, ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ 
παραδόςεων, ςθμεία διανομισ, ενδεικτικζσ ϊρεσ διανομισ, επιτόπου οργάνωςθ των διανομϊν, επιτόπου 
παραλαβι των ειδϊν  κ.λπ.).  

Ο τόποσ ο χρόνοσ και οι ποςότθτεσ του κάκε προϊόντοσ κα οριςτοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Συγκεκριμζνα 
θ Ανακζτουςα Αρχι κα δίνει ανά εβδομάδα εντολι/παραγγελία ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν ποςότθτα για 
κάκε ζνα από τα προϊόντα που αναφζρονται ςτθν παροφςα (δεν είναι υποχρεωτικι θ παραγγελία για το 
ςφνολο των προϊόντων ςε κάκε δομι) και ο Ανάδοχοσ κα τα παραδίδει ςτο χϊρο που κα του υποδεικνφει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. Ειδικότερα, κα δίνεται εντολι κάκε Τρίτθ ςχετικά με τα προϊόντα και τισ ποςότθτεσ που κα 
πρζπει να προμθκεφςει ο Ανάδοχοσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τθν επόμενθ εβδομάδα και ο Ανάδοχοσ κα 
παραδίδει τα προϊόντα τθσ παραγγελίασ τθν Δευτζρα που ακολουκεί. 

Θ ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να μθν παραγγείλει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναφζρονται ςτθν παροφςα και κατά ςυνζπεια να μθν εξαντλθκεί το οικονομικό αντικείμενο τθσ 
Σφμβαςθσ. 

Στθν κατάρτιςθ του παραπάνω προγραμματιςμοφ, ο Ανάδοχοσ μπορεί να ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα, 
κυρίωσ ςε ηθτιματα διακεςιμότθτασ εποχιακϊν προϊόντων, διαςφάλιςθσ δθμόςιασ υγείασ και υγιεινισ, 
διαχείριςθσ τθσ αποκικευςθσ και προετοιμαςίασ των νωπϊν / επ*οχιακϊν κυρίωσ προϊόντων.  

Στθ ςυνζχεια, θ Ανακζτουςα Αρχι και με τθν ςυμμετοχι του Αναδόχου κακορίηουν μζςω Μθναίων 
κυλιόμενων Ρρογραμμάτων Ραραδόςεων (ΜΡΡ) ανά Δομι, τον τόπο και χρόνο κάκε παράδοςθσ, 
ενθμερϊνοντασ για τυχόν ζκτακτεσ αλλαγζσ τον ανάδοχο δζκα (10) μζρεσ νωρίτερα.  

Για τισ παραδόςεισ κα ενθμερϊνεται από τον Ανάδοχο θ αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
(ΕΡΡ) τθσ Σφμβαςθσ τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα από τθν θμερομθνία παράδοςθσ 
(άρκρο 206 παρ. 6 Ν. 4412/2016).  

6.1.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο και ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ. Δεν ζχει το δικαίωμα να προβάλει αδυναμία ζγκαιρθσ 
παραδόςεωσ οποιουδιποτε είδουσ επικαλοφμενοσ τυχόν δυςχζρεια εξευρζςεωσ ςτθν αγορά του είδουσ γιατί 
θ προςφορά του υποδθλϊνει πωσ είναι ςε κζςθ αναλαμβάνοντασ τθν προμικεια να τθν εκτελζςει.  

Ο Ανάδοχοσ, εφόςον αδυνατεί να προμθκεφςει το είδοσ και θ αδυναμία του οφείλεται αποκλειςτικά ςε 
λόγουσ ανωτζρασ βίασ, μόνον τότε και αφοφ γνωςτοποιιςει αυτό εγγράφωσ εντόσ 24 ωρϊν ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςθσ να προμθκεφςει το ςυγκεκριμζνο είδοσ για όςο διάςτθμα ιςχφουν οι 
λόγοι ανωτζρασ βίασ. Λόγοι ανωτζρασ βίασ κεωροφνται λοιμόσ, ςειςμόσ, απεργία, απαγόρευςθ τθσ 
κυκλοφορίασ του ςυγκεκριμζνου είδουσ από κεςμοκετθμζνα όργανα κ.λπ. 

Σε περίπτωςθ που τα υλικά απορρίπτονται για οποιοδιποτε λόγο από τθν επιτροπι παραλαβισ αυτϊν, τότε 
πρζπει να αποκρίνονται άμεςα φςτερα από ςχετικι εντολι τθσ ανακζτουςασ αρχισ και αντικακίςταται τθν 
ίδια μζρα.  

6.1.5. Σε περίπτωςθ που προκφψουν ενδείξεισ για μθ ανταπόκριςθ των ειδϊν με τα απαιτθτά ςτοιχεία των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να τα διαβιβάςει για εργαςτθριακό ζλεγχο. Ρροσ 
τοφτο, δείγμα κα λαμβάνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 214 του Ν. 4412/2016, με τθ φροντίδα 
και ευκφνθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε ςυνεργαςία με τθν 
αρμόδια «Ειςθγθτικι Επιτροπι Ραραλαβισ» του Εταίρου όπου γίνεται θ παράδοςθ. 

6.1.6. Στθν περίπτωςθ των τροφίμων, το είδοσ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και θ ποςότθτα του δείγματοσ κα 
κακορίηονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Στθν περίπτωςθ των Ειδϊν Υλικισ Συνδρομισ, το είδοσ των 
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εργαςτθριακϊν ελζγχων και θ ποςότθτα του δείγματοσ κα κακορίηονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 
εργαςτιριο του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, εκτόσ από το 
πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι 
απόρριψθσ μετά τα αποτελζςματα των ελζγχων τοφτων. 

Τα ζξοδα για εξζταςθ δείγματοσ βαρφνουν τον προμθκευτι *άρ. 214 του Ν. 4412/2016+ 

6.1.7. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ςε ςυνεργαςία με τθν «Ειςθγθτικι Επιτροπι Ραραλαβισ» του Εταίρου όπου γίνεται θ 
παράδοςθ, μπορεί: 

α) να παραλάβει τα είδθ, 

β) να παραλάβει τα είδθ με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει τα είδθ. 

Στο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ κα αναγράφονται τα εξισ: 

 Το είδοσ και θ ποςότθτα  

 Θ ςυμφωνία ι μθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προμθκευόμενου προϊόντοσ 
προςδιορίηοντασ τυχόν αποκλίςεισ,  

6.1.8. Κατά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι, εξετάηεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ ςυνζπεια του Ρρομθκευτι ωσ προσ το χρόνο, τισ ςυνκικεσ 
μεταφοράσ, τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα των ειδϊν που παραδίδει. 

6.1.12. Είδθ και αγακά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται 
για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον Ανάδοχο. 

Εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των 
οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν 
των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.1.13. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.1.14. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.15. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

 

6.2 Απόρριψθ Συμβατικϊν Υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.2.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
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εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.2.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.2.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.3 Ρροςκόμιςθ Δείγματοσ 

Θ προςκόμιςθ δειγμάτων δεν είναι απαραίτθτθ. 

 

6.4 Ειδικζσ Δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο 

α) Τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια (και τθν κατϋοίκον διανομι) μεταφορικά μζςα, ο ζλεγχόσ τουσ ς’ όλθ 
τθν διάρκεια τθσ προμικειασ και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ, για τθ 
μεταφορά τουσ και τθ διανομι ςτουσ ωφελοφμενουσ, θ διαμόρφωςθ του χϊρου διανομισ, θ 
φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των αδιάκετων νωπϊν ςε δομζσ ςυςςιτίων μετά από κάκε διανομι, θ 
φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και αποκικευςθ των λοιπόν αδιάκετων δεμάτων, ϊςτε να διανεμθκοφν ςε 
επόμενεσ διανομζσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

β) Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του προμθκευτι ι ςε τρίτουσ ι για οποιαδιποτε ηθμιά που 
προκαλείται από τον προμθκευτι βαρφνεται αποκλειςτικά ο ίδιοσ. 

γ) Τα υλικά που απορρίπτονται για οποιοδιποτε λόγο, μθ αρίςτθσ ποιότθτασ ι ωσ μθ ςφμφωνα προσ τθν 
Συγγραφι Υποχρεϊςεων, προδιαγραφζσ κ.λπ. πρζπει να απομακρφνονται άμεςα ςε μετά από τθν ςχετικι 
εντολι τθσ υπθρεςίασ. 

 

6.5 Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ προμικειάσ, διατθρεί το δικαίωμα 
αφξθςθσ τθσ προμικειασ των ειδϊν μζχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του αρκ. 132 του ν. 4412/2016. 

Ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ αφξθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν μπορεί να επζλκει ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και για διάςτθμα μζχρι ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, και ςυνεπάγεται τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ αποκλειςτικά και μόνο ςε ότι 
αφορά το ςυμβατικό τίμθμα και τισ επιπλζον ποςότθτεσ των ειδϊν. Θ τιμι μονάδασ κάκε είδουσ, για τισ 
επιπλζον ποςότθτεσ αυτοφ, κα είναι ίδια με τθν αρχικά προςφζρουςα από τον προμθκευτι, τιμι ι ζκπτωςθ 
(ανάλογα με το είδοσ). Θ αφξθςθ του οικονομικοφ τιμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςυνεπάγεται τθν ανάλογθ αφξθςθ 
κατά ποςοςτο 5% τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το αρκρ 72 υου ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του αρκρ 132 του ν. 4412/2016. 

 

6.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν δθμοςιοποιεί, αναπαραγάγει διακινεί κλπ. προςωπικά δεδομζνα 
που τυχόν ζρκουν ςτθν κατοχι του και να τα διαχειρίηεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που του δίνονται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι και ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα Ρροςωπικά Δεδομζνα. 
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6.7 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ-Υποκατάςταςθ Αναδόχου 

Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ).  

 

6.8 Τελικοί  Προι 

Πλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ είναι ουςιϊδεισ. Ραράβαςθ οποιουδιποτε όρου των 
Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ ςυνεπάγεται, αδιαφόρωσ εάν προβλζπεται ι όχι θ ποινι αποκλειςμοφ ςτο άρκρο που 
προβλζπει τον παραβιαηόμενο όρο, τθν ακυρότθτα τθσ προςφοράσ του Διαγωνιηομζνου (με τθν επιφφλαξθ 
του άρκρου 102 Ν. 4412/2016). 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα, τα οποία δεν ζχουν εκδοκεί 
/ςυνταχκεί από τον ίδιο οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δε φζρουν ψθφιακι υπογραφι (ωσ τζτοια 
ςτοιχεία ενδεικτικά είναι τα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ), 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf και προςκομίηονται (με διαβιβαςτικό 
όπου αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά) και κατατίκενται από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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7 Ραραρτιματα 

 

7.1 Ραράρτθμα Α. Τεχνικι Μελζτθ  Ειδϊν και υλικϊν Σίτιςθσ 
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ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΕΛΔΩΝ ΚΑΛ ΑΓΑΚΩΝ ΣΛΤΛΣΘΣ 

 για το Ζργο 

«Ρρομικεια Ρρϊτων Υλϊν και Ειδϊν Σίτιςθσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των Δομϊν 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αττικι και τθν Καςτοριά»,  

ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με τίτλο:  

«Επιχορθγθςθ Ν.Ρ.Λ.Δ. Κοινωνικό ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ για τθ 

Λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων-Νεφζλθ» με κωδικό 

MIS/ΟΡΣ 5041880 

 
 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ: 105.171,31 € ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΡΑ (ΚΑΚΑΟ ΡΟΣΟ: 92.940,84 € και ΦΡΑ: 12.230,47 € όπωσ προκφπτει 

μεςοςτακμικά από το μίγμα των υπό προμικεια υλϊν και ειδϊν ςίτιςθσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακινα, Μάιοσ 2021 
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1 Ειςαγωγι 
Στο Ραράρτθμα Α τθσ Διακιρυξθσ ενςωματϊνονται τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ που ςυμπλθρϊνουν τθ 
Διακιρυξθ ωσ προσ τισ ποιοτικζσ, τχνικζσ και οικονομικζσ απαιτιςεισ των υπό προμικεια ειδϊν και αγακϊν 
ςίτιςθσ 

 

2 Αντικείμενο τθσ Ρρομικειασ 
 

2.1 Ρεριεχόμενο και Ειδικζσ Απαιτιςεισ του Ζργου.  
 

Οι παρακάτω γενικζσ και ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ αποςκοποφν ςτον κακοριςμό των απαιτιςεων για 
τθν προμικεια των ειδϊν και υλικϊν που αναφζρονται ςτθν Ενότθτα 1.3 τθσ παροφςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ 
Ρράξθσ με τίτλο: «Επιχορθγθςθ Ν.Ρ.Λ.Δ. Κοινωνικό ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ για τθ Λειτουργία 
Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων-Νεφζλθ» με κωδικό MIS/ΟΡΣ 5041880 

Το αντικείμενο τθσ προμικειασ αναφζρεται αναλυτικά ςτθν Ενότθτα 1.3 τθσ Διακιρυξθσ. 

 

2.2 Είδθ και CPV και κωδικοποίθςθ Ρακζτων 

Θ ανάγκθ ςίτιςθσ των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτισ Δομζσ του Κοινωνικποφ ΕΚΑΒ περιλαμβάνει τθν 
προμικεια των ακόλουκων ειδϊν:  

ΕΛΔΘ & ΥΛΛΚΑ 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV 15810000-9 

ΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΛΚΑ ΚΑΛ ΑΥΓΑ CPV 15100000-9 

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV 15331170-9 

ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV 03220000-9 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV 15800000-6 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV 15800000-6 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV 15800000-6 

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ  CPV 15800000-6 

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV 03140000-4 

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV 15872000-1 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV 15810000-9 

ΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΛΚΑ ΚΑΛ ΑΥΓΑ CPV 15100000-9 

 

2.3 Ζρευνα Αγοράσ 

Για τον κακοριςμό των τιμϊν των παραπάνω προϊόντων ζγινε ςχετικι ζρευνα αγοράσ ςε super markets τθν 

περίοδο από τισ 14/05/2021 ζωσ και τισ 25/05/2021. Από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε, ο φορζασ μασ 
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ζλαβε ςυνολικά 2 προςφορζσ από το Super Market Σκλαβενίτθσ και από το METRO Cash & Carry, οι τιμζσ 

των οποίων είναι μθνιαίεσ και με παραλαβι από το κατάςτθμα.  

Επίςθσ, διερευνιςαμε τον ιςτότοπο του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 

Ρροςταςίασ του Καταναλωτι.   Οι προςφορζσ που λάβαμε παρουςιάηονται παρακάτω:  

Α) Super Market Σκλαβενίτθσ 

 

Είδορ 

Μονάδα 
μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λ
ίηπα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Πποζθεπόμ

ενη Αξία 

Μονάδαρ 
σωπίρ 

θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 
Μονάδ

αρ με 
θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ  

σωπίρ 
θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ   

με 
θ.π.α. 

Πεπιγπαθή είδοςρ                

ΑΟΑΒΗΘΖ ΞΗΡΑ ( 6 
ηεμάχια ) 

ζυζκευαζία 33 1,18 13% 1,33 38,94 44,00 

ΦΟΓΑΛΗΑ ΡΟΗΚΔΛΖ 

180 gr 
ηεμάχια 72 0,65 13% 0,73 46,80 52,88 

ΤΥΚΗ ΡΝΠΡ 700 gr ηεμάχια 192 0,96 13% 1,08 184,32 208,28 

ύνολα           270,06 305,17 

        
ΚΡΕΑ-

ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ-ΑΤΓΑ  

CPV-15100000-9 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λ
ίηπα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Αξία 

Μονάδαρ 

σωπίρ 
θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 

Μονάδ

αρ με 
θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ  

σωπίρ 
θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ   

με 
θ.π.α. 

ΑΟΛΗ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛO  

ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ 
Θιλά 60 8,41 13% 9,50 504,42 570,00 

ΑΓΑ ΦΟΔΠΘΑ 1χ10 
ηεμ 

ζυζκευαζία 266 1,75 13% 1,98 466,09 526,68 

ΒΝΔΗΝ ΘΟΔΑΠ 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ 
Θιλά 100 0,00 13% 0,00 0,00 0,00 

ΘΔΚΞΑΞ (ΑΟΛΗ-
ΚΝΠΣΑΟΗ) 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ  
(480gr) 

Θιλά 167 7,78 13% 8,79 1299,26 1468,16 

ΘΗΚΑΠ ΚΝΠΣΑΟΗΠΗΝΠ 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝΠ 
Θιλά 200 5,66 13% 6,40 1132,74 1280,00 

ΘΝΡΝΞΝΙΝ ΚΞΝΡΗ 
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ 

Θιλά 400 3,77 13% 4,26 1507,96 1704,00 

ΘΝΡΝΞΝΙΝ ΠΡΖΘΝΠ 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ 
Θιλά 80 5,97 13% 6,75 477,88 540,00 

ύνολα           
5.388,3

6 
6.088,8

4 
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ΛΑΥΑΝΙΚΑ 
ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ 

CPV-15331170-9 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λ
ίηπα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Αξία 

Μονάδαρ 

σωπίρ 
θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 

Μονάδ

αρ με 
θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ  

σωπίρ 
θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ   

με 
θ.π.α. 

ΑΟΑΘΑΠ 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝΠ 1Kgr 
ηεμάχια 80 1,43 13% 1,62 114,40 129,27 

ΚΞΑΚΗΔΠ 
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΔΠ 1Kgr 

ηεμάχια 48 4,29 13% 4,85 205,92 232,69 

ύνολα           320,32 361,96 

        

ΛΑΥΑΝΙΚΑ-

ΦΡΟΤΣΑ CPV-

03220000-9 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
(ηεμάσια,κιλά,λ

ίηπα) 

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

Αξία 

Μονάδαρ 
σωπίρ 

θ.π.α. 

Φ.Π.
Α. % 

Αξία 

Μονάδ
αρ με 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ  
σωπίρ 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ   
με 

θ.π.α. 

ΘΑΟΝΡΑ Θιλά 100 0,51 13% 0,58 51,00 57,63 

ΘΝΙΝΘΘΑΘΗΑ Θιλά 80 0,96 13% 1,08 76,80 86,78 

ΘΟΔΚΓΗ Θιλά 480 0,69 13% 0,78 331,20 374,26 

ΙΔΚΝΛΗ ΦΟΔΠΘΝ Θιλά 80 0,82 13% 0,93 65,60 74,13 

ΚΑΗΓΑΛΝΠ ηεμάχια 80 0,42 13% 0,47 33,60 37,97 

ΚΔΙΗΡΕΑΛΔΠ Θιλά 66 1,11 13% 1,25 73,26 82,78 

ΞΑΡΑΡΔΠ Θιλά 480 0,69 13% 0,78 331,20 374,26 

ΞΗΞΔΟΗΔΠ ΘΑΡΔΟΔΠ Θιλά 10 1,50 13% 1,70 15,00 16,95 

ΞΗΞΔΟΗΔΠ ΦΙΑΠΘΔΠ-
ΘΔΟΑΡΝ 

Θιλά 64 1,19 13% 1,34 76,16 86,06 

ΞΗΞΔΟΗΔΠ ΦΙΥΟΗΛΖΠ Θιλά 64 2,04 13% 2,31 130,56 147,53 

ΠΑΙΑΡΑ ΔΞΝΣΖΠ 

(ΑΓΓΝΟΗ) 
ηεμάχια 480 0,31 13% 0,35 148,80 168,14 

ΠΑΙΑΡΑ ΔΞΝΣΖΠ 
(ΙΑΣΑΛΝ) 

Θιλά 75 0,41 13% 0,46 30,75 34,75 

ΠΑΙΑΡΑ ΔΞΝΣΖΠ 

(ΚΑΟΝΙΗ) 
ηεμάχια 266 0,44 13% 0,50 117,04 132,26 

ΠΑΙΑΡΑ ΔΞΝΣΖΠ 
(ΡΝΚΑΡΑ) 

Θιλά 480 0,90 13% 1,02 432,00 488,16 

ΠΔΙΗΛΝ 100 gr ηεμάχια 40 1,11 13% 1,25 44,40 50,17 

ΠΘΝΟΓΑ (διχηάκι 3 

ημχ) 
ηεμάχια 53 1,19 13% 1,34 63,07 71,27 

ΦΟΝΡΝ ΔΞΝΣΖΠ 
(ΚΖΙΝ)  

Θιλά 700 1,06 13% 1,20 742,00 838,46 

ΦΟΝΡΝ ΔΞΝΣΖΠ 

(ΚΞΑΛΑΛΑ) 
Θιλά 160 1,13 13% 1,28 180,80 204,30 

ύνολα           2.943,2 3.325,8
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4 6 

        

ΜΑΚΡΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΗ 
CPV-15800000-6 

Μονάδα 
μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λ

ίηπα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Αξία 
Μονάδαρ 

σωπίρ 

θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 
Μονάδ

αρ με 

θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ  

σωπίρ 

θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ   

με 

θ.π.α. 

ΑΙΔΟΗ ΓΗΑ ΝΙΔΠ ΡΗΠ 
ΣΟΖΠΔΗΠ 1 Kgr 

ηεμάχια 40 0,53 13% 0,60 21,20 23,96 

ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ  ηεμάχια 96 0,58 13% 0,66 55,68 62,92 

ΓΑΙΑ ΚΑΘΟΑΠ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ  3,5% 1 
ΙΗΡΟΝ 

ηεμάχια 1366 0,73 13% 0,82 997,18 1126,81 

ΕΑΣΑΟΖ  

ΘΟΠΡΑΙΙΗΘΖ ΙΔΘΖ 
ηεμάχια 134 0,58 13% 0,66 77,72 87,82 

ΘΑΘΑΝ ΠΘΝΛΖ 125 gr ηεμάχια 30 0,77 13% 0,87 23,10 26,10 

ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ ΒΝΡΟΝ 

250 gr 
ηεμάχια 160 1,17 24% 1,45 187,20 232,13 

ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ CORN 

FLAKES 375gr 
ηεμάχια 16 1,29 13% 1,46 20,64 23,32 

ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 1 Kgr 

(450gr) 
ηεμάχια 267 0,99 13% 1,12 264,33 298,69 

ΚΞΗΠΘΝΡΑ ΓΔΚΗΠΡΑ 

200 gr (500gr) 
ηεμάχια 160 0,51 13% 0,58 81,60 92,21 

ΞΟΑΙΗΛΑ 

ΦΝΛΡΝΘΗΝ 1Kgr 
ηεμάχια 60 4,39 13% 4,96 263,40 297,64 

ΑΙΑΡΗ ΤΗΙΝ 

ΠΑΘΝΙΑΠ 
Θιλά 80 1,40 13% 1,58 112,00 126,56 

ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ 

ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΝ 

ΞΑΟΘΔΛΝ 5lit (4lt) 

ηεμάχια 30 15,72 13% 17,76 471,60 532,91 

ΖΙΗΔΙΑΗΝ 
ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΝ 5lit 

ηεμάχια 48 8,81 13% 9,96 422,88 477,85 

ΚΝΠΡΑΟΓΑ 500 gr ηεμάχια 48 0,69 24% 0,86 33,12 41,07 

ΛΡΝΚΑΡΑ ΞΔΙΡΔΠ  
(410gr) 

Θιλά 390 0,78 13% 0,88 304,20 343,75 

ΜΓΗ ΑΞΙΝ 390 ml ηεμάχια 48 0,27 13% 0,31 12,96 14,64 

ΡΠΑΗ 1x10 ζυζκευαζία 266 0,96 13% 1,08 255,36 288,56 

ΚΑΘΑΟΝΛΗΑ ΒΗΓΔΠ-

ΞΔΛΛΔΠ 500gr 
ηεμάχια 240 0,37 13% 0,42 88,80 100,34 

ΚΑΘΑΟΝΛΗΑ Λο6 500 
gr 

ηεμάχια 96 0,37 13% 0,42 35,52 40,14 

 Θιλά 100 2,21 13% 2,50 221,00 249,73 
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ΟΔΒΗΘΗΑ 

ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΑ 
(500gr) 

 

ΟΕΗ BASMATI 
(500gr) 

Θιλά 720 1,22 13% 1,38 878,40 992,59 

ΦΑΘΔΠ ΤΗΙΔΠ (500gr) Θιλά 100 0,75 13% 0,85 75,00 84,75 

ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΔΡΟΗΑ 

(500gr) 
Θιλά 100 0,87 13% 0,98 87,00 98,31 

ύνολα           
4.989,8

9 

5.662,8

1 

        

ΣΤΡΙΑ-
ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΑ-

ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ CPV-
03140000-4 

Μονάδα 
μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λ
ίηπα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Αξία 
Μονάδαρ 

σωπίρ 
θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 
Μονάδ

αρ με 
θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ  

σωπίρ 
θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ   

με 
θ.π.α. 

ΓΑΙΝΞΝΙΑ 

ΘΑΞΛΗΠΡΖ ΦΔΡΔΠ 
160 gr (300gr) 

ηεμάχια 132 1,21 13% 1,37 159,72 180,48 

ΡΟΗ ΡΝΠΡ ΦΔΡΔΠ 

200gr (350gr) 
ηεμάχια 76 1,00 13% 1,13 76,00 85,88 

ΓΗΑΝΟΡΗ 1Kgr ηεμάχια 160 1,86 13% 2,10 297,60 336,29 

ΦΔΡΑ ΡΟΗ Θιλά 20 7,30 13% 8,25 146,00 164,98 

ύνολα           679,32 767,63 

        
ΜΠΑΥΑΡΙΚΑ-

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
CPV-15872000-1 

Μονάδα 
μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λ
ίηπα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Αξία 
Μονάδαρ 

σωπίρ 
θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 
Μονάδ

αρ με 
θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ  

σωπίρ 
θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ   

με 
θ.π.α. 

ΘΑΟ 100gr (50gr) ηεμάχια 160 1,36 13% 1,54 217,60 245,89 

ΘΝΟΘΝΚΑΠ 100 gr  

(50gr) 
ηεμάχια 80 2,74 13% 3,10 219,20 247,70 

ΘΚΗΛΝ 100 gr  
(50gr) 

ηεμάχια 200 1,30 13% 1,47 260,00 293,80 

ΞΗΞΔΟΗ ΘΝΘΘΗΛΝ 

ΓΙΘΝ 100gr  (50gr) 
ηεμάχια 80 1,06 13% 1,20 84,80 95,82 

ΞΗΞΔΟΗ ΘΝΘΘΗΛΝ 
ΘΑΡΔΟΝ 100gr  

(50gr) 

ηεμάχια 60 1,24 13% 1,40 74,40 84,07 

ΞΗΞΔΟΗ ΚΑΟΝ 
ΠΘΝΛΖ 100gr  (50gr) 

ηεμάχια 240 1,60 13% 1,81 384,00 433,92 

ύνολα           
1.240,0

0 

1.401,2

0 

        Γενικό ύνολο 15.831, 17.913,
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19 48 

 

 

 

 

B) METRO Cash & Carry 

 

Είδορ 

Μονάδα 
μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λίη

πα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Πποζθεπόμε
νη Αξία 

Μονάδαρ 

σωπίρ θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 
Μονάδ

αρ με 

θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ  

σωπίρ 

θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ   

με 

θ.π.α. 

Πεπιγπαθή 

είδοςρ  
              

ΑΟΑΒΗΘΖ ΞΗΡΑ 
( 6 ηεμάχια ) 

ζυζκευαζία 33 0,8 13% 0,90 26,40 29,83 

ΦΟΓΑΛΗΑ 

ΡΟΗΚΔΛΖ 180 
gr 

ηεμάχια 72 0,42 13% 0,47 30,24 34,17 

ΤΥΚΗ ΡΝΠΡ 

700 gr 
ηεμάχια 192 1,04 13% 1,18 199,68 225,64 

ύνολα           256,32 289,64 

        ΚΡΕΑ-
ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ-

ΑΤΓΑ  CPV-
15100000-9 

Μονάδα 
μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λίη
πα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Αξία 
Μονάδαρ 

σωπίρ θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 
Μονάδ

αρ με 
θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ  

σωπίρ 
θ.π.α. 

ύνολο 
Αξίαρ   

με 
θ.π.α. 

ΑΟΛΗ 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛO  
ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ 

Θιλά 60 8,46 13% 9,56 507,60 573,59 

ΑΓΑ ΦΟΔΠΘΑ 

1χ10 ηεμ 
ζυζκευαζία 266 1,31 13% 1,48 348,46 393,76 

ΒΝΔΗΝ ΘΟΔΑΠ 
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ 

Θιλά 100 6,36 13% 7,19 636,00 718,68 

ΘΔΚΞΑΞ 

(ΑΟΛΗ-
ΚΝΠΣΑΟΗ) 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ  

Θιλά 80 4,22 13% 4,77 337,60 381,49 

ΘΗΚΑΠ 

ΚΝΠΣΑΟΗΠΗΝΠ 
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ

Π 

Θιλά 200 2,95 13% 3,33 590,00 666,70 

ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΚΞΝΡΗ 

Θιλά 400 2,7 13% 3,05 1080,00 1220,40 
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ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ 

ΘΝΡΝΞΝΙΝ 

ΠΡΖΘΝΠ 
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ 

Θιλά 80 2,57 13% 2,90 205,60 232,33 

ύνολα           
3.705,2

6 

4.186,9

4 

        ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

ΚΑΣΕΦΤΓΜΕ

ΝΑ CPV-
15331170-9 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 

(ηεμάσια,κιλά,λίη
πα) 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

Αξία 
Μονάδαρ 

σωπίρ θ.π.α. 

Φ.Π.

Α. % 

Αξία 

Μονάδ

αρ με 
θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ  

σωπίρ 
θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ   

με 
θ.π.α. 

ΑΟΑΘΑΠ 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΝ
Π 1Kgr 

ηεμάχια 80 1,34 13% 1,51 107,20 121,14 

ΚΞΑΚΗΔΠ 

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΔ
Π 1Kgr 

ηεμάχια 48 3,73 13% 4,21 179,04 202,32 

ύνολα           286,24 323,45 

        

ΛΑΥΑΝΙΚΑ-
ΦΡΟΤΣΑ CPV-

03220000-9 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
(ηεμάσια,κιλά,λίη

πα) 

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

Αξία 
Μονάδαρ 

σωπίρ θ.π.α. 

Φ.Π.
Α. % 

Αξία 

Μονάδ
αρ με 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ  
σωπίρ 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ   
με 

θ.π.α. 

ΘΑΟΝΡΑ Θιλά 100 0,55 13% 0,62 55,00 62,15 

ΘΝΙΝΘΘΑΘΗΑ Θιλά 80 1,09 13% 1,23 87,20 98,54 

ΘΟΔΚΓΗ Θιλά 480 0,72 13% 0,81 345,60 390,53 

ΙΔΚΝΛΗ 
ΦΟΔΠΘΝ 

Θιλά 80 0,92 13% 1,04 73,60 83,17 

ΚΑΗΓΑΛΝΠ ηεμάχια 80 0,39 13% 0,44 31,20 35,26 

ΚΔΙΗΡΕΑΛΔΠ Θιλά 66 0,95 13% 1,07 62,70 70,85 

ΞΑΡΑΡΔΠ Θιλά 480 0,47 13% 0,53 225,60 254,93 

ΞΗΞΔΟΗΔΠ 
ΘΑΡΔΟΔΠ 

Θιλά 10 2,7 13% 3,05 27,00 30,51 

ΞΗΞΔΟΗΔΠ 

ΦΙΑΠΘΔΠ-
ΘΔΟΑΡΝ 

Θιλά 64 1,42 13% 1,60 90,88 102,69 

ΞΗΞΔΟΗΔΠ 

ΦΙΥΟΗΛΖΠ 
Θιλά 64 1,69 13% 1,91 108,16 122,22 

ΠΑΙΑΡΑ 
ΔΞΝΣΖΠ 

(ΑΓΓΝΟΗ) 

ηεμάχια 480 0,35 13% 0,40 168,00 189,84 

ΠΑΙΑΡΑ 

ΔΞΝΣΖΠ 
Θιλά 75 0,34 13% 0,38 25,50 28,82 
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(ΙΑΣΑΛΝ) 

ΠΑΙΑΡΑ 

ΔΞΝΣΖΠ 
(ΚΑΟΝΙΗ) 

ηεμάχια 266 0,35 13% 0,40 93,10 105,20 

ΠΑΙΑΡΑ 

ΔΞΝΣΖΠ 
(ΡΝΚΑΡΑ) 

Θιλά 480 0,69 13% 0,78 331,20 374,26 

ΠΔΙΗΛΝ 100 gr ηεμάχια 40 1,25 13% 1,41 50,00 56,50 

ΠΘΝΟΓΑ 

(3ηεμ.) 
ηεμάχια 53 1,15 13% 1,30 60,95 68,87 

ΦΟΝΡΝ 
ΔΞΝΣΖΠ 

(ΚΖΙΝ)  

Θιλά 700 1,35 13% 1,53 945,00 1067,85 

ΦΟΝΡΝ 
ΔΞΝΣΖΠ 

(ΚΞΑΛΑΛΑ) 

Θιλά 160 0,95 13% 1,07 152,00 171,76 

ύνολα           
2.932,6

9 
3.313,9

4 

        
ΜΑΚΡΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΙΔΗ CPV-

15800000-6 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
(ηεμάσια,κιλά,λίη

πα) 

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

Αξία 

Μονάδαρ 

σωπίρ θ.π.α. 

Φ.Π.
Α. % 

Αξία 

Μονάδ
αρ με 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ  
σωπίρ 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ   
με 

θ.π.α. 

ΑΙΔΟΗ ΓΗΑ 
ΝΙΔΠ ΡΗΠ 

ΣΟΖΠΔΗΠ 1 Kgr 

ηεμάχια 40 0,6 13% 0,68 24,00 27,12 

ΓΑΙΑ ΔΒΑΞΝΟΔ ηεμάχια 96 0,59 13% 0,67 56,64 64,00 

ΓΑΙΑ ΚΑΘΟΑΠ 
ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ  

3,5% 1 ΙΗΡΟΝ 

ηεμάχια 1366 0,76 13% 0,86 1038,16 1173,12 

ΕΑΣΑΟΖ  
ΘΟΠΡΑΙΙΗΘΖ 

ΙΔΘΖ 

ηεμάχια 134 0,56 13% 0,63 75,04 84,80 

ΘΑΘΑΝ ΠΘΝΛΖ 

125 gr 
ηεμάχια 30 0,74 13% 0,84 22,20 25,09 

ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 

ΒΝΡΟΝ 250 

gr 

ηεμάχια 160 0,66 24% 0,82 105,60 130,94 

ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 
CORN FLAKES 

375gr 

ηεμάχια 16 1,12 13% 1,27 17,92 20,25 

ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 1 
Kgr (500 gr) 

ηεμάχια 240 0,81 13% 0,92 194,40 219,67 

ΚΞΗΠΘΝΡΑ 

ΓΔΚΗΠΡΑ 200 
ηεμάχια 400 0,67 13% 0,76 268,00 302,84 
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gr 

ΞΟΑΙΗΛΑ 

ΦΝΛΡΝΘΗΝ 
1Kgr 

ηεμάχια 60 2,59 13% 2,93 155,40 175,60 

ΑΙΑΡΗ ΤΗΙΝ 

ΠΑΘΝΙΑΠ 
Θιλά 80 0,12 13% 0,14 9,60 10,85 

ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ 
ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΝ 

ΞΑΟΘΔΛΝ 5lit 

ηεμάχια 24 16,81 13% 19,00 403,44 455,89 

ΖΙΗΔΙΑΗΝ 
ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΝ 

5lit 

ηεμάχια 48 8,75 13% 9,89 420,00 474,60 

ΚΝΠΡΑΟΓΑ 
500 gr 

ηεμάχια 48 0,75 24% 0,93 36,00 44,64 

ΛΡΝΚΑΡΑ 

ΞΔΙΡΔΠ   
Θιλά 160 0,54 13% 0,61 86,40 97,63 

ΜΓΗ ΑΞΙΝ 390 
ml 

ηεμάχια 48 0,24 13% 0,27 11,52 13,02 

ΡΠΑΗ 1x10 ζυζκευαζία 266 0,6 13% 0,68 159,60 180,35 

ΚΑΘΑΟΝΛΗΑ 

ΒΗΓΔΠ-ΞΔΛΛΔΠ 
500gr 

ηεμάχια 240 0,42 13% 0,47 100,80 113,90 

ΚΑΘΑΟΝΛΗΑ 

Λο6 500 gr 
ηεμάχια 96 0,42 13% 0,47 40,32 45,56 

 

ΟΔΒΗΘΗΑ 
ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔ

ΛΑ (500gr) 
 

Θιλά 100 1,26 13% 1,42 126,00 142,38 

ΟΕΗ BASMATI 

(500gr) 
Θιλά 720 1,06 13% 1,20 763,20 862,42 

ΦΑΘΔΠ ΤΗΙΔΠ 
(500gr) 

Θιλά 100 0,76 13% 0,86 76,00 85,88 

ΦΑΠΝΙΗΑ 

ΚΔΡΟΗΑ 
(500gr) 

Θιλά 100 0,85 13% 0,96 85,00 96,05 

ύνολα           
4.275,2

4 

4.846,6

0 

        

ΣΤΡΙΑ-
ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΑ

-ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ 
CPV-

03140000-4 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
(ηεμάσια,κιλά,λίη

πα) 

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

Αξία 

Μονάδαρ 
σωπίρ θ.π.α. 

Φ.Π.
Α. % 

Αξία 

Μονάδ
αρ με 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ  
σωπίρ 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ   
με 

θ.π.α. 

ΓΑΙΝΞΝΙΑ 

ΘΑΞΛΗΠΡΖ 
ΦΔΡΔΠ 160 gr 

ηεμάχια 66 1,82 13% 2,06 120,12 135,74 
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ΡΟΗ ΡΝΠΡ 

ΦΔΡΔΠ 200gr 
ηεμάχια 133 2,62 13% 2,96 348,46 393,76 

ΓΗΑΝΟΡΗ 1Kgr ηεμάχια 160 1,98 13% 2,24 316,80 357,98 

ΦΔΡΑ ΡΟΗ Θιλά 20 7,15 13% 8,08 143,00 161,59 

ύνολα           928,38 
1.049,0

7 

        ΜΠΑΥΑΡΙΚΑ-

ΞΗΡΟΙ 
ΚΑΡΠΟΙ CPV-

15872000-1 

Μονάδα 

μέηπηζηρ 
(ηεμάσια,κιλά,λίη

πα) 

ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

Αξία 

Μονάδαρ 

σωπίρ θ.π.α. 

Φ.Π.
Α. % 

Αξία 

Μονάδ
αρ με 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ  
σωπίρ 

θ.π.α. 

ύνολο 

Αξίαρ   
με 

θ.π.α. 

ΘΑΟ 100gr  
(200gr) 

ηεμάχια 40 1,82 13% 2,06 72,80 82,26 

ΘΝΟΘΝΚΑΠ 

100 gr 
ηεμάχια 40 1,27 13% 1,44 50,80 57,40 

ΘΚΗΛΝ 100gr  
(500 gr) 

ηεμάχια 20 4,05 13% 4,58 81,00 91,53 

ΞΗΞΔΟΗ 

ΘΝΘΘΗΛΝ 

ΓΙΘΝ 100gr 
(500gr) 

ηεμάχια 8 3,22 13% 3,64 25,76 29,11 

ΞΗΞΔΟΗ 

ΘΝΘΘΗΛΝ 
ΘΑΡΔΟΝ 

100gr (450gr) 

ηεμάχια 7 3,42 13% 3,86 23,94 27,05 

ΞΗΞΔΟΗ ΚΑΟΝ 
ΠΘΝΛΖ 100gr 

(500gr) 

ηεμάχια 24 6,95 13% 7,85 166,80 188,48 

ύνολα 421,10 475,84 

Γενικό ύνολο  
12.805,

23 
14.485,

49 

 

Σφμφωνα με τισ ανωτζρω προςφορζσ, προχωριςαμε ςτθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ του ζργου 
υπολογίηοντασ το μζςο όρο των τιμϊν για κάκε προϊόν και ςτθ ςυνζχεια αξιολογιςαμε  τθν μζςθ τιμι του 
κάκε προϊόντοσ με τθν τιμι που εμφανίηεται ςτον ιςτότοπο του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ του Καταναλωτι. Στα προϊόντα όπου θ μζςθ τιμι ιταν μεγαλφτερθ 
τθσ τιμισ του Ραρατθρθτθρίου, καταχωριςαμε τθν τιμι του Ραρατθρθτθρίου ωσ τελικι. Τζλοσ, 
προχωριςαμε ςε μία προςαφξθςθ του κάκε προϊόντοσ κατά 5%, ποςόν το οποίο αφορά ςτα ζξοδα 
μεταφοράσ τουσ ςτθν εκάςτοτε Δομι φιλοξενίασ του Κοινωνικοφ ΕΚΑΒ (ζντθ, Ρεντζλθ και Κορθςόσ 
Καςτοριάσ) μιασ και  ο διαγωνιςμόσ κα περιλαμβάνει και τθν υπθρεςία μεταφοράσ των προϊόντων ςτισ 
Δομζσ. 

2.4 Ανάλυςθ Ρροχπολογιςμοφ ανά Ρροϊόν (Συγκεντρωτικά και ανά Δομι 

Θ προμικεια των ειδϊν και υλικϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «Επιχορθγθςθ Ν.Ρ.Λ.Δ. Κοινωνικό 
ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ για τθ Λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων-Νεφζλθ» 
αφορά ςτθν προμικεια και παράδοςθ των ειδϊν και υλικϊν που περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ που 
ακολουκοφν:
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Ρίνακασ 1: Ενδεικτικόσ Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Ειδϊν και Υλικϊν (Σφνολο Ζργου, 3 Δομζσ) 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΛΟΝΤΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

Μ.Ο. ΤΛΜΘΣ 

/ ΚΛΛΟ Θ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

ΤΛΜΘ / ΚΛΛΟ Ι 

ΤΕΜΑΧΛΟ ΜΕ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΚΑΤ ΟΛΚΟΝ  

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ τμχ kg ςυςκευαςία 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV-15810000-9 

ΑΑΒΛΚΘ ΡΛΤΑ (6 

τεμάχια) 
    201 

201 ςυςκευαςίεσ 

των 6 πιτϊν 

ζκαςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  
13% 

                 

211,05 €  

              

27,44 €  

                 

238,49 €  

ΦΥΓΑΝΛΑ ΤΛΜΜΕΝΘ 

(180 γρ) 
    432 

432 ςυςκευαςίεσ 

των 180γρ 

εκαςτθ 

                       

0,56 €  

                                 

0,59 €  
13% 

                 

254,88 €  

              

33,13 €  

                 

288,01 €  

ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ (700γρ)     1.152 

1.152 

ςυςκευαςίεσ των 

700γρ εκάςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  
13% 

              

1.209,60 €  

            

157,25 €  

              

1.366,85 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

1.675,53 €  

            

217,82 €  

              

1.893,35 €  

ΚΕΑΣ-ΡΟΥΛΕΛΚΑ-ΑΥΓΑ CPV-15100000-9 

ΑΝΛ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ 
  360   

360 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

8,43 €  

                                 

8,85 €  
13% 

              

3.186 €  

            

414,18 €  

              

3.600,18 €  

ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ (ςυςκ των 

10τμχ) 
    1.599 

1.599 

ςυςκευαςίεσ των 

10 αυγϊν εκάςτθ 

                       

1,53 €  

                                 

1,61 €  
13% 

              

2.574,39 €  

            

334,67 €  

              

2.909,06 €  

ΒΟΕΛΟ ΚΕΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
  600   

600 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

                       

4,18 €  

                                 

4,39 €  
13% 

              

2.634 €  

            

342,42 €  

              

2.976,42 €  
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ανά κιλό 

ΚΕΜΡΑΡ (ΑΝΛ-

ΜΟΣΧΑΛ) 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  

  480   

480 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

6,00 €  

                                 

6,30 €  
13% 

              

3.024 €  

            

393,12 €  

              

3.417,12 €  

ΚΛΜΑΣ ΜΟΣΧΑΛΣΛΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
  1.200   

1.200 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,31 €  

                                 

4,53 €  
13% 

              

5.436 €  

            

706,68 €  

              

6.142,68 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΛ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
  2.400   

2.400 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

3,23 €  

                                 

3,39 €  
13% 

              

8.136 €  

        

1.057,68 €  

              

9.193,68 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΣΤΘΚΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
  480   

480 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,27 €  

                                 

4,48 €  
13% 

              

2.150,40 €  

            

279,55 €  

              

2.429,95 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
           

27.140,79 €  
3.528,30 €  

           

30.669,09 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV-15331170-9 

ΑΑΚΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (ςυςκ. 

του 1Kg) 

    480 
480 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

1,79 €  

                                 

1,88 €  
13% 

                 

902,40 €  

            

117,31 €  

              

1.019,71 €  

ΜΡΑΜΛΕΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ  (ςυςκ. 

του 1Kg) 

    288 
288 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

4,01 €  

                                 

4,21 €  
13% 

              

1.212,48 €  

            

157,62 €  

              

1.370,10 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

2.114,88 €  

            

274,93 €  

              

2.389,81 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV-03220000-9 
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ΚΑΟΤΑ   600   

600 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,54 €  

                                 

0,57 €  
13% 

                 

342,00 €  

              

44,46 €  

                 

386,46 €  

ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛΑ   480   

480 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,89 €  

                                 

0,93 €  
13% 

                 

446,40 €  

              

58,03 €  

                 

504,43 €  

ΚΕΜΥΔΛ   2.880   

2.880 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,69 €  

                                 

0,72 €  
13% 

              

2.073,60 €  

            

269,57 €  

              

2.343,17 €  

ΛΕΜΟΝΛ ΦΕΣΚΟ   480   

480 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,82 €  

                                 

0,86 €  
13% 

                 

412,80 €  

              

53,66 €  

                 

466,46 €  

ΜΑΛΔΑΝΟΣ 480     

480 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,41 €  

                                 

0,43 €  
13% 

                 

206, 40 €  

              

26,83 €  

                 

233,23 €  

ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ   399   

399 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,78 €  

                                 

0,82 €  
13% 

                 

327,18 €  

              

42,53 €  

                 

369,71 €  

ΡΑΤΑΤΕΣ   2.880   

2.880 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,64 €  

                                 

0,67 €  
13% 

              

1.929,60 €  

            

250,85 €  

              

2.180,45 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΚΑΥΤΕΕΣ   63   

63 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  
13% 

                 

139,23 €  

              

18,10 €  

                 

157,33 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ-

ΚΕΑΤΟ 
  384   

384 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,31 €  

                                 

1,38 €  
13% 

                 

529,92 €  

              

68,89 €  

                 

598,81 €  
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ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΩΛΝΘΣ   384   

384 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,87 €  

                                 

1,96 €  
13% 

                 

752,64 €  

              

97,84 €  

                 

850,48 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΑΓΓΟΥΛ) 
2.880     

2880 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

0,33 €  

                                 

0,35 €  
13% 

                 

1008 €  

            

131,04 €  

              

1.139,04 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΛΑΧΑΝΟ) 
  450   

450 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,38 €  

                                 

0,40 €  
13% 

                 

180  €  

              

23,40 €  

                 

203,40 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΑΟΥΛΛ) 
1.599     

1.599 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

0,40 €  

                                 

0,42 €  
13% 

                 

671,58 €  

              

87,31 €  

                 

758,89 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΤΟΜΑΤΑ) 
  2.880   

2880 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,80 €  

                                 

0,84 €  
13% 

              

2.419,20 €  

            

314,50 €  

              

2.733,70 €  

ΣΕΛΛΝΟ (100 gr) 240     

240 τεμάχια των 

100gr   

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

1,18 €  

                                 

1,24 €  
13% 

                 

297,60 €  

              

38,69 €  

                 

336,29 €  

ΣΚΟΔΑ (ςυςκ. των 3)     321 

321 ςυςκευαςίεσ 

των 3 ςκόρδων 

εκάςτθ 

                       

1,17 €  

                                 

1,23 €  
13% 

                 

394,83 €  

              

51,33 €  

                 

446,16 €  

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΘΛΟ)  
  4.200   

4.200 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,12 €  

                                 

1,18 €  
13% 

              

4.956 €  

            

644,28 €  

              

5.600,28 €  

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΡΑΝΑΝΑ) 
  960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά τςαμπί 

                       

1,06 €  

                                 

1,11 €  
13% 

              

1.065 €  

            

138,53 €  

              

1.204,13 €  
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ΣΥΝΟΛΟ 
           

18.152,58 €  

        

2.359,84 €  

           

20.512,42 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV-15800000-6 

ΑΛΕΥΛ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 

ΧΘΣΕΛΣ (ςυςκ. του 1Kg) 
    240 

240 ςυςκευαςίεσ 

του 1 κιλοφ 

                       

0,66 €  

                                 

0,69 €  
13% 

                 

165,60 €  

              

21,53 €  

                 

187,13 €  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 

(κονςζρβα των 410Γ) 
576   

 

576 τεμάχια 

κονςζρβα των 

410 γρ 

                       

0,71 €  

                                 

0,75 €  
13% 

                 

432 €  

              

56,16 €  

                 

488,16 €  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ 

ΔΛΑΚΕΛΑΣ  3,5% 1 ΛΛΤΟ 
8.199     

8.199 τεμάχια 

του 1 λίτρου 

                       

0,88 €  

                                 

0,92 €  
13% 

              

7.543,08 €  

            

980,60 €  

              

8.523,68 €  

ΗΑΧΑΘ  ΚΥΣΤΑΛΛΛΚΘ 

ΛΕΥΚΘ (ςυςκ. του 1Kg) 
801     

801 τεμάχια του 

1 κιλοφ 

                       

0,57 €  

                                 

0,60 €  
13% 

                 

480,60 €  

              

62,48 €  

                 

543,08 €  

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΘ (ςυςκ 

των 125 gr) 
180     

180 τεμάχια των 

125 γραμμαρίων 

                       

0,84 €  

                                 

0,88 €  
13% 

                 

158,40 €  

              

20,59 €  

                 

178,99 €  

ΜΑΓΑΛΝΘ ΒΟΥΤΥΟ 

ςυςκ. των 250 gr) 
960     

960 τεμάχια των 

250 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  
24% 

                 

940,80 €  

            

225,79 €  

              

1.166,59 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

9.720,48 €  

        

1.367,15 €  

           

11.087,63 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV-15800000-6 

ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ CORN 

FLAKES (κουτί των 

375gr) 

96     
96 τεμάχια των 

375 γραμμαρίων 

                       

1,33 €  

                                 

1,40 €  
13% 

                 

134,04 €  

              

17,47 €  

                 

151,87 €  

ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ςυςκ των 

500γρ) 
1.440     

1.440 τεμάχια 

των 500 

γραμμαρίων 

                       

0,90 €  

                                 

0,95 €  
13% 

              

1.368 €  

            

177,84 €  

              

1.545,84 €  
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ΜΡΛΣΚΟΤΑ ΓΕΜΛΣΤΑ 

(ςυςκ των 200 gr) 
2.400     

2.400 τεμάχια 

των 200 

γραμμαρίων 

                       

0,99 €  

                                 

1,04 €  
13% 

              

2.496 €  

            

324,48 €  

              

2.820,48 €  

ΡΑΛΛΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ 

(ςυςκ του 1Kgr) 
360     

360 τεμάχια του 

1 κιλοφ 

                       

3,49 €  

                                 

3,66 €  
13% 

              

1.317,60 €  

            

171,29 €  

              

1.488,89 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

5.316 €  

            

691,08 €  

              

6.007,08 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV-15800000-6 

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ   480   

480 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,79 €  

                                 

0,83 €  
13% 

                 

398,40 €  

              

51,79 €  

                 

450,19 €  

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

ΡΑΚΕΝΟ (δοχείο των 

5lit) 

144     

144 τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                    

16,27 €  

                               

17,08 €  
13% 

              

2.459,52 €  

            

319,74 €  

              

2.779,26 €  

ΘΛΛΕΛΑΛΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

(δοχείο των 5lit) 
288     

288 τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                       

8,78 €  

                                 

9,22 €  
13% 

              

2.655,36 €  

            

345,20 €  

              

3.000,56 €  

ΜΟΥΣΤΑΔΑ (δοχείο 

των 500 gr) 
288     

288 τεμάχια 

(δοχεία) των 500 

γραμμαρίων 

                       

1,34 €  

                                 

1,41 €  
24% 

                 

406,08 €  

              

97,46 €  

                 

503,54 €  

ΝΤΟΜΑΤΑ ΡΕΛΤΕΣ  

(κονςζρβα των 410γρ) 
2.343     

2.343 τεμάχια 

κονςερβϊν των 

410 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  
13% 

              

2.296,14 €  

            

298,50 €  

              

2.594,64 €  

ΞΥΔΛ ΑΡΛΟ 390 ml 288     

288 τεμάχια ξφδι 

κλαςςικό των 

390ml 

                       

0,26 €  

                                 

0,27 €  
13% 

                    

77,76 €  

              

10,11 €  

                    

87,87 €  
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ΤΣΑΛ (ςυςκ των 10 

φακελακιων)  
  1.599 

1.599 

ςυςκευαςίεσ με 

10 φακελάκια 

τςάι εκαςτθ 

                       

0,86 €  

                                 

0,90 €  
13% 

              

1.439,10 €  

            

187,08 €  

              

1.626,18 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

9.732,36 €  

        

1.309,88 €  

           

11.042,24 €  

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ CPV-15800000-6 

ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΒΛΔΕΣ-

ΡΕΝΝΕΣ (ςυςκ των 

500gr) 

1.440     

1.440 τεμάχια 

των 500 

γραμμαρίων 

                       

0,55 €  

                                 

0,58 €  
13% 

                 

835,20 €  

            

108,58 €  

                 

943,78 €  

ΜΑΚΑΟΝΛΑ Νο6 (ςυςκ 

των 500 gr) 
576     

576 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,43 €  

                                 

0,45 €  
13% 

                 

259,20 €  

              

33,70 €  

                 

292,90 €  

ΕΒΛΚΛΑ 

ΑΡΟΦΛΟΛΩΜΕΝΑ  

(ςυςκ των 500γρ) 

600     
600 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,93 €  

                                 

2,03 €  
13% 

              

1.218 €  

            

158,34 €  

              

1.376,34 €  

ΥΗΛ BASMATI   (ςυςκ 

των 500γρ) 
4.320     

4.320 τεμάχια 

των 500 

γραμμαρίων 

                       

1,61 €  

                                 

1,69 €  
13% 

              

7.300,80 €  

            

949,10 €  

              

8.249,90 €  

ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ   (ςυςκ 

των 500γρ) 
600     

600 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,95 €  

                                 

1,00 €  
13% 600  €  78 €   678  €  

ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 
600     

600 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,05 €  

                                 

1,10 €  
13% 660 € 85,80 € 745,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
           

10.873,20 €  

        

1.413,52 €  

           

12.286,72 €  

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV-03140000-4 

ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ ΚΑΡΝΛΣΤΘ 399     399 τεμάχια των                                                         13%                                                 
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ΦΕΤΕΣ (ςυςκ των 160 

gr) 

160 γραμμαρίων 1,54 €  1,62 €  646,38 €  84,03 €  730,41 €  

ΤΥΛ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ (ςυςκ 

των 200gr) 
801     

801 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων 

                       

1,48 €  

                                 

1,55 €  
13% 

              

1.241,55 €  

            

161,40 €  

              

1.402,95 €  

ΓΛΑΟΥΤΛ (ςυςκ του 1Kg) 960     

960 τεμάχια 

(δοχεία) του 1 

κιλοφ 

                       

2,34 €  

                                 

2,46 €  
13% 

              

2.361,60 €  

            

307,01 €  

              

2.668,61 €  

ΦΕΤΑ ΤΥΛ   120   

120 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

7,23 €  

                                 

7,59 €  
13% 

                 

910,80  €  

            

118,40 €  

              

1.029,20 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
              

5.160,33 €  

            

670,84 €  

              

5.831,17 €  

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV-15872000-1 

ΚΑΥ (ςυςκ των 200gr) 240     
240 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων  

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  
13% 

                 

530,40 €  

              

68,95 €  

                 

599,35 €  

ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ  (ςυςκ 

των 100 gr) 
240     

240 τεμάχια των 

100 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  
13% 

                 

388,80 €  

              

50,54 €  

                 

439,34 €  

ΚΥΜΛΝΟ  (ςυςκ των 

500gr) 
120     

120 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

4,62 €  

                                 

4,85 €  
13% 

                 

582 €  

              

75,66 €  

                 

657,66 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ ΓΛΥΚΟ 

(ςυςκ των 500gr) 
48     

48 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

3,75 €  

                                 

3,94 €  
13% 

                 

189,12 €  

              

24,59 €  

                 

213,71 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 

ΚΑΥΤΕΟ (ςυςκ των 

450gr) 

39     
39 τεμάχια των 

450 γραμμαρίων 

                       

3,99 €  

                                 

4,19 €  
13% 

                 

163,41 €  

              

21,24 €  

                 

184,65 €  

ΡΛΡΕΛ ΜΑΥΟ ΣΚΟΝΘ  

(ςυςκ των 500gr) 
144     

144 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

7,94 €  

                                 

8,34 €  
13% 

              

1.200,96 €  

            

156,12 €  

              

1.357,08 €  
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ΣΥΝΟΛΟ 
              

3.054,69 €  

            

397,11 €  

              

3.451,80 €  

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

      

92.940,84  

€  

  

12.230,47 

€  

    

105.171,31 

€  

 

 

Ρίνακασ 2: Ενδεικτικι Ανάλυςθ Ειδϊν και Υλικϊν Δομισ 1 (Νίκαιασ Αγ. Λωάννθ ζντθ) 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΛΟΝΤΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

Μ.Ο. ΤΛΜΘΣ 

/ ΚΛΛΟ Θ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

ΤΛΜΘ / ΚΛΛΟ Ι 

ΤΕΜΑΧΛΟ ΜΕ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΤ 

ΟΛΚΟΝ  

ΚΑΤΘΓΟΛ

Α ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚ

Ο ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ τμχ kg 
ςυςκευαςί

α 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV-15810000-9 

ΑΑΒΛΚΘ ΡΛΤΑ (6 

τεμάχια)     67 

67 ςυςκευαςίεσ 

των 6 πιτϊν 

ζκαςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  13% 

                    

70,35 €  

                 

9,15 €  

                    

79,50 €  

ΦΥΓΑΝΛΑ ΤΛΜΜΕΝΘ 

(180 γρ)     144 

144 ςυςκευαςίεσ 

των 180γρ εκαςτθ 

                       

0,56 €  

                                 

0,59 €  13% 

                    

84,96 €  

              

11,04 €  

                    

96,00 €  

ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ (700γρ)     384 

384 ςυςκευαςίεσ 

των 700γρ εκάςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  13% 

                 

403,20 €  

              

52,42 €  

                 

455,62 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                 

558,51 €  

              

72,61 €  

                 

631,12 €  

ΚΕΑΣ-ΡΟΥΛΕΛΚΑ-ΑΥΓΑ CPV-15100000-9 
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ΑΝΛ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ   120   

120 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

8,43 €  

                                 

8,85 €  13% 

              

1.062 €  

            

138,06 €  

              

1.206,06 €  

ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ (ςυςκ των 

10τμχ)     533 

533 ςυςκευαςίεσ 

των 10 αυγϊν 

εκάςτθ 

                       

1,53 €  

                                 

1,61 €  13% 

                 

858,13 €  

            

111,56 €  

                 

969,69 €  

ΒΟΕΛΟ ΚΕΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   200   

200 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,18 €  

                                 

4,39 €  13% 

                 

878,00  €  

            

114,14 €  

                 

992,14 €  

ΚΕΜΡΑΡ (ΑΝΛ-

ΜΟΣΧΑΛ) 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ    160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

6,00 €  

                                 

6,30 €  13% 

              

1.008,00 €  

            

131,04 €  

              

1.139,04 €  

ΚΛΜΑΣ ΜΟΣΧΑΛΣΛΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ   400   

400 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,31 €  

                                 

4,53 €  13% 

              

1.812,00 €  

            

235,56 €  

              

2.047,56 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΛ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   800   

800 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

3,23 €  

                                 

3,39 €  13% 

              

2.712,00 €  

            

352,56 €  

              

3.064,56 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΣΤΘΚΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,27 €  

                                 

4,48 €  13% 

                 

716,80 €  

              

93,18 €  

                 

809,98 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

9.046,93 €  

        

1.176,10 

€  

           

10.223,03 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV-15331170-9 

ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

(ςυςκ. του 1Kg)     160 

160 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

1,79 €  

                                 

1,88 €  13% 

                 

300,80 €  

              

39,10 €  

                 

339,90 €  
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ΜΡΑΜΛΕΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ  (ςυςκ. 

του 1Kg)     96 

96 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

4,01 €  

                                 

4,21 €  13% 

                 

404,16 €  

              

52,54 €  

                 

456,70 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                 

704,96 €  

              

91,64 €  

                 

796,60 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV-03220000-9 

ΚΑΟΤΑ   200   

200 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,54 €  

                                 

0,57 €  13% 

                 

114,00 €  

              

14,82 €  

                 

128,82 €  

ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛΑ   160   

160 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,89 €  

                                 

0,93 €  13% 

                 

148,80 €  

              

19,34 €  

                 

168,14 €  

ΚΕΜΥΔΛ   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,69 €  

                                 

0,72 €  13% 

                 

691,20 €  

              

89,86 €  

                 

781,06 €  

ΛΕΜΟΝΛ ΦΕΣΚΟ   160   

160 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,82 €  

                                 

0,86 €  13% 

                 

137,60 €  

              

17,89 €  

                 

155,49 €  

ΜΑΛΔΑΝΟΣ 160     

160 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,41 €  

                                 

0,43 €  13% 

                    

68,80 €  

                 

8,94 €  

                    

77,74 €  

ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ   133   

133 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,78 €  

                                 

0,82 €  13% 

                 

109,06 €  

              

14,18 €  

                 

123,24 €  

ΡΑΤΑΤΕΣ   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,64 €  

                                 

0,67 €  13% 

                 

643,20 €  

              

83,62 €  

                 

726,82 €  
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ΡΛΡΕΛΕΣ ΚΑΥΤΕΕΣ   21   

21 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  13% 

                    

46,41 €  

                 

6,03 €  

                    

52,44 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ-

ΚΕΑΤΟ   128   

128 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,31 €  

                                 

1,38 €  13% 

                 

176,64 €  

              

22,96 €  

                 

199,60 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΩΛΝΘΣ   128   

128 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,87 €  

                                 

1,96 €  13% 

                 

250,88 €  

              

32,61 €  

                 

283,49 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΑΓΓΟΥΛ) 960     

960 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,33 €  

                                 

0,35 €  13% 

                 

336,00 €  

              

43,68 €  

                 

379,68 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΛΑΧΑΝΟ)   150   

150 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,38 €  

                                 

0,40 €  13% 

                    

60,00 €  

                 

7,80 €  

                    

67,80 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΑΟΥΛΛ) 533     

533 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,40 €  

                                 

0,42 €  13% 

                 

223,86 €  

              

29,10 €  

                 

252,96 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΤΟΜΑΤΑ)   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,80 €  

                                 

0,84 €  13% 

                 

806,40 €  

            

104,83 €  

                 

911,23 €  

ΣΕΛΛΝΟ (100 gr) 80     

80 τεμάχια των 

100gr   

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

1,18 €  

                                 

1,24 €  13% 

                    

99,20 €  

              

12,90 €  

                 

112,10 €  

ΣΚΟΔΑ (ςυςκ. των 3)     107 

107 ςυςκευαςίεσ 

των 3 ςκόρδων 

εκάςτθ 

                       

1,17 €  

                                 

1,23 €  13% 

                 

131,61 €  

              

17,11 €  

                 

148,72 €  
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ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΘΛΟ)    

1.40

0   

1.400 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,12 €  

                                 

1,18 €  13% 

              

1.652,00 €  

            

214,76 €  

              

1.866,76 €  

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΡΑΝΑΝΑ)   320   

320 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά τςαμπί 

                       

1,06 €  

                                 

1,11 €  13% 

                 

355,20 €  

              

46,18 €  

                 

401,38 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

6.050,86 €  

            

786,61 €  

              

6.837,47 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV-15800000-6 

ΑΛΕΥΛ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 

ΧΘΣΕΛΣ (ςυςκ. του 1Kg)     80 

80 ςυςκευαςίεσ 

του 1 κιλοφ 

                       

0,66 €  

                                 

0,69 €  13% 

                    

55,20 €  

                 

7,18 €  

                    

62,38 €  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 

(κονςζρβα των 410Γ) 192   

 

192 τεμάχια 

κονςζρβα των 

410 γρ 

                       

0,71 €  

                                 

0,75 €  13% 

                 

144,00 €  

              

18,72 €  

                 

162,72 €  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ  

3,5% 1 ΛΛΤΟ 

2.73

3     

2.733 Τεμάχια 

του 1 λίτρου 

                       

0,88 €  

                                 

0,92 €  13% 

              

2.514,36 €  

            

326,87 €  

              

2.841,23 €  

ΗΑΧΑΘ  ΚΥΣΤΑΛΛΛΚΘ 

ΛΕΥΚΘ (ςυςκ. του 1Kg) 267     

267 τεμάχια του 1 

κιλοφ 

                       

0,57 €  

                                 

0,60 €  13% 

                 

160,20 €  

              

20,83 €  

                 

181,03 €  

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΘ (ςυςκ των 

125 gr) 60     

60 τεμάχια των 

125 γραμμαρίων 

                       

0,84 €  

                                 

0,88 €  13% 

                    

52,80 €  

                 

6,86 €  

                    

59,66 €  

ΜΑΓΑΛΝΘ ΒΟΥΤΥΟ 

ςυςκ. των 250 gr) 320     

320 τεμάχια των 

250 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  24% 

                 

313,60 €  

              

75,26 €  

                 

388,86 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

3.240,16 €  

            

455,72 €  

              

3.695,88 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV-15800000-6 
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ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ CORN 

FLAKES (κουτί των 375gr) 32     

32 τεμάχια των 

375 γραμμαρίων 

                       

1,33 €  

                                 

1,40 €  13% 

                    

44,80 €  

                 

5,82 €  

                    

50,62 €  

ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ςυςκ των 

500γρ) 480     

480 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,90 €  

                                 

0,95 €  13% 

                 

456,00 €  

              

59,28 €  

                 

515,28 €  

ΜΡΛΣΚΟΤΑ ΓΕΜΛΣΤΑ 

(ςυςκ των 200 gr) 800     

800 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων 

                       

0,99 €  

                                 

1,04 €  13% 

                 

832,00 €  

            

108,16 €  

                 

940,16 €  

ΡΑΛΛΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ 

(ςυςκ του 1Kgr) 120     

120 τεμάχια του 1 

κιλοφ 

                       

3,49 €  

                                 

3,66 €  13% 

                 

439,20 €  

              

57,10 €  

                 

496,30 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.772,00 €  

            

230,36 €  

              

2.002,36 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV-15800000-6 

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ   160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,79 €  

                                 

0,83 €  13% 

                 

132,80 €  

              

17,26 €  

                 

150,06 €  

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

ΡΑΚΕΝΟ (δοχείο των 

5lit) 48     

48τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                    

16,27 €  

                               

17,08 €  13% 

                 

819,84 €  

            

106,58 €  

                 

926,42 €  

ΘΛΛΕΛΑΛΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

(δοχείο των 5lit) 96     

96 τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                       

8,78 €  

                                 

9,22 €  13% 

                 

885,12 €  

            

115,07 €  

              

1.000,19 €  

ΜΟΥΣΤΑΔΑ (δοχείο των 

500 gr) 96     

96 τεμάχια 

(δοχεία) των 500 

γραμμαρίων 

                       

1,34 €  

                                 

1,41 €  24% 

                 

135,36 €  

              

32,49 €  

                 

167,85 €  

ΝΤΟΜΑΤΑ ΡΕΛΤΕΣ  

(κονςζρβα των 410γρ) 781     

781 τεμάχια 

κονςερβϊν των 

410 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  13% 

                 

765,38 €  

              

99,50 €  

                 

864,88 €  
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ΞΥΔΛ ΑΡΛΟ 390 ml 96     

96 τεμάχια ξφδι 

κλαςςικό των 

390ml 

                       

0,26 €  

                                 

0,27 €  13% 

                    

25,92 €  

                 

3,37 €  

                    

29,29 €  

ΤΣΑΛ (ςυςκ των 10 

φακελακιων) 

 

  533 

533 ςυςκευαςίεσ 

με 10 φακελάκια 

τςάι εκαςτθ 

                       

0,86 €  

                                 

0,90 €  13% 

                 

479,70 €  

              

62,36 €  

                 

542,06 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

3.244,12 €  

            

436,63 €  

              

3.680,75 €  

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ CPV-15800000-6 

ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΒΛΔΕΣ-

ΡΕΝΝΕΣ (ςυςκ των 

500gr) 480     

480 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,55 €  

                                 

0,58 €  13% 

                 

278,40 €  

              

36,19 €  

                 

314,19 €  

ΜΑΚΑΟΝΛΑ Νο6 (ςυςκ 

των 500 gr) 192     

196 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,43 €  

                                 

0,45 €  13% 

                    

86,40 €  

              

11,23 €  

                    

97,63 €  

ΕΒΛΚΛΑ 

ΑΡΟΦΛΟΛΩΜΕΝΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,93 €  

                                 

2,03 €  13% 

                 

406,00 €  

              

52,78 €  

                 

458,78 €  

ΥΗΛ BASMATI   (ςυςκ 

των 500γρ) 

1.44

0     

1440 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,61 €  

                                 

1,69 €  13% 

              

2.433,60 €  

            

316,37 €  

              

2.749,97 €  

ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ   (ςυςκ των 

500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,95 €  

                                 

1,00 €  13% 

                 

200,00 €  

              

26,00 €  

                 

226,0 €  

ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,05 €  

                                 

1,10 €  13% 

                 

220,00 €  

              

28,60 €  

                 

248,60 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

3.624,40 €  

            

471,17 €  

              

4.095,57 €  

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV-03140000-4 
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ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ ΚΑΡΝΛΣΤΘ 

ΦΕΤΕΣ (ςυςκ των 160 gr) 133     

133 τεμάχια των 

160 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  13% 

                 

215,46 €  

              

28,01 €  

                 

243,47 €  

ΤΥΛ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ (ςυςκ 

των 200gr) 267     

267 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων 

                       

1,48 €  

                                 

1,55 €  13% 

                 

413,85 €  

              

53,80 €  

                 

467,65 €  

ΓΛΑΟΥΤΛ (ςυςκ του 1Kg) 320     

320 τεμάχια 

(δοχεία) του 1 

κιλοφ 

                       

2,34 €  

                                 

2,46 €  13% 

                 

787,20 €  

            

102,34 €  

                 

889,54 €  

ΦΕΤΑ ΤΥΛ   40   

40 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

7,23 €  

                                 

7,59 €  13% 

                 

303,60 €  

              

39,47 €  

                 

343,07 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.720,00 €  

            

223,61 €  

              

1.943,72 €  

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV-15872000-1 

ΚΑΥ (ςυςκ των 200gr) 80     

80 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων  

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  13% 

                 

176,80 €  

              

22,98 €  

                 

199,78 €  

ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ  (ςυςκ των 

100 gr) 80     

80 τεμάχια των 

100 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  13% 

                 

129,60 €  

              

16,85 €  

                 

146,45 €  

ΚΥΜΛΝΟ  (ςυςκ των 

500gr) 40     

40 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

4,62 €  

                                 

4,85 €  13% 

                 

194,00 €  

              

25,22 €  

                 

219,22 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ ΓΛΥΚΟ 

(ςυςκ των 500gr) 16     

16 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

3,75 €  

                                 

3,94 €  13% 

                    

63,04 €  

                 

8,20 €  

                    

71,24 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 

ΚΑΥΤΕΟ (ςυςκ των 

450gr) 13     

13 τεμάχια των 

450 γραμμαρίων 

                       

3,99 €  

                                 

4,19 €  13% 

                    

54,47 €  

                 

7,08 €  

                    

61,55 €  

ΡΛΡΕΛ ΜΑΥΟ ΣΚΟΝΘ  

(ςυςκ των 500gr) 48     

48 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

7,94 €  

                                 

8,34 €  13% 

                 

400,32 €  

              

52,04 €  

                 

452,36 €  
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ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.018,23 €  

            

132,37 €  

              

1.150,60 €  

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

      

30.980,28  

 €  

    

4.076,82 

€  

      

35.057,10  

 €  

 

Ρίνακασ 3: Ενδεικτικι Ανάλυςθ Ειδϊν και Υλικϊν Δομισ 2 (Δομι Ρεντζλθσ) 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΛΟΝΤΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

Μ.Ο. ΤΛΜΘΣ 

/ ΚΛΛΟ Θ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

ΤΛΜΘ / ΚΛΛΟ Ι 

ΤΕΜΑΧΛΟ ΜΕ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΤ 

ΟΛΚΟΝ  

ΚΑΤΘΓΟΛ

Α ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚ

Ο ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ τμχ kg 
ςυςκευαςί

α 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV-15810000-9 

ΑΑΒΛΚΘ ΡΛΤΑ (6 

τεμάχια)     67 

67 ςυςκευαςίεσ 

των 6 πιτϊν 

ζκαςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  13% 

                    

70,35 €  

                 

9,15 €  

                    

79,50 €  

ΦΥΓΑΝΛΑ ΤΛΜΜΕΝΘ 

(180 γρ)     144 

144 ςυςκευαςίεσ 

των 180γρ εκαςτθ 

                       

0,56 €  

                                 

0,59 €  13% 

                    

84,96 €  

              

11,04 €  

                    

96,00 €  

ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ (700γρ)     384 

384 ςυςκευαςίεσ 

των 700γρ εκάςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  13% 

                 

403,20 €  

              

52,42 €  

                 

455,62 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                 

558,51 €  

              

72,61 €  

                 

631,12 €  

ΚΕΑΣ-ΡΟΥΛΕΛΚΑ-ΑΥΓΑ CPV-15100000-9 

ΑΝΛ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ   120   

120 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

8,43 €  

                                 

8,85 €  13% 

              

1.062 €  

            

138,06 €  

              

1.206,06 €  
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ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ (ςυςκ των 

10τμχ)     533 

533 ςυςκευαςίεσ 

των 10 αυγϊν 

εκάςτθ 

                       

1,53 €  

                                 

1,61 €  13% 

                 

858,13 €  

            

111,56 €  

                 

969,69 €  

ΒΟΕΛΟ ΚΕΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   200   

200 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,18 €  

                                 

4,39 €  13% 

                 

878,00  €  

            

114,14 €  

                 

992,14 €  

ΚΕΜΡΑΡ (ΑΝΛ-

ΜΟΣΧΑΛ) 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ    160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

6,00 €  

                                 

6,30 €  13% 

              

1.008,00 €  

            

131,04 €  

              

1.139,04 €  

ΚΛΜΑΣ ΜΟΣΧΑΛΣΛΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ   400   

400 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,31 €  

                                 

4,53 €  13% 

              

1.812,00 €  

            

235,56 €  

              

2.047,56 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΛ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   800   

800 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

3,23 €  

                                 

3,39 €  13% 

              

2.712,00 €  

            

352,56 €  

              

3.064,56 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΣΤΘΚΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,27 €  

                                 

4,48 €  13% 

                 

716,80 €  

              

93,18 €  

                 

809,98 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

9.046,93 €  

        

1.176,10 

€  

           

10.223,03 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV-15331170-9 

ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

(ςυςκ. του 1Kg)     160 

160 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

1,79 €  

                                 

1,88 €  13% 

                 

300,80 €  

              

39,10 €  

                 

339,90 €  

ΜΡΑΜΛΕΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ  (ςυςκ. 

του 1Kg)     96 

96 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

4,01 €  

                                 

4,21 €  13% 

                 

404,16 €  

              

52,54 €  

                 

456,70 €  
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ΣΥΝΟΛΟ 

                 

704,96 €  

              

91,64 €  

                 

796,60 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV-03220000-9 

ΚΑΟΤΑ   200   

200 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,54 €  

                                 

0,57 €  13% 

                 

114,00 €  

              

14,82 €  

                 

128,82 €  

ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛΑ   160   

160 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,89 €  

                                 

0,93 €  13% 

                 

148,80 €  

              

19,34 €  

                 

168,14 €  

ΚΕΜΥΔΛ   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,69 €  

                                 

0,72 €  13% 

                 

691,20 €  

              

89,86 €  

                 

781,06 €  

ΛΕΜΟΝΛ ΦΕΣΚΟ   160   

160 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,82 €  

                                 

0,86 €  13% 

                 

137,60 €  

              

17,89 €  

                 

155,49 €  

ΜΑΛΔΑΝΟΣ 160     

160 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,41 €  

                                 

0,43 €  13% 

                    

68,80 €  

                 

8,94 €  

                    

77,74 €  

ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ   133   

133 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,78 €  

                                 

0,82 €  13% 

                 

109,06 €  

              

14,18 €  

                 

123,24 €  

ΡΑΤΑΤΕΣ   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,64 €  

                                 

0,67 €  13% 

                 

643,20 €  

              

83,62 €  

                 

726,82 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΚΑΥΤΕΕΣ   21   

21 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  13% 

                    

46,41 €  

                 

6,03 €  

                    

52,44 €  
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ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ-

ΚΕΑΤΟ   128   

128 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,31 €  

                                 

1,38 €  13% 

                 

176,64 €  

              

22,96 €  

                 

199,60 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΩΛΝΘΣ   128   

128 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,87 €  

                                 

1,96 €  13% 

                 

250,88 €  

              

32,61 €  

                 

283,49 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΑΓΓΟΥΛ) 960     

960 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,33 €  

                                 

0,35 €  13% 

                 

336,00 €  

              

43,68 €  

                 

379,68 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΛΑΧΑΝΟ)   150   

150 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,38 €  

                                 

0,40 €  13% 

                    

60,00 €  

                 

7,80 €  

                    

67,80 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΑΟΥΛΛ) 533     

533 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,40 €  

                                 

0,42 €  13% 

                 

223,86 €  

              

29,10 €  

                 

252,96 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΤΟΜΑΤΑ)   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,80 €  

                                 

0,84 €  13% 

                 

806,40 €  

            

104,83 €  

                 

911,23 €  

ΣΕΛΛΝΟ (100 gr) 80     

80 τεμάχια των 

100gr   

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

1,18 €  

                                 

1,24 €  13% 

                    

99,20 €  

              

12,90 €  

                 

112,10 €  

ΣΚΟΔΑ (ςυςκ. των 3)     107 

107 ςυςκευαςίεσ 

των 3 ςκόρδων 

εκάςτθ 

                       

1,17 €  

                                 

1,23 €  13% 

                 

131,61 €  

              

17,11 €  

                 

148,72 €  

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΘΛΟ)    

1.40

0   

1.400 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,12 €  

                                 

1,18 €  13% 

              

1.652,00 €  

            

214,76 €  

              

1.866,76 €  
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ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΡΑΝΑΝΑ)   320   

320 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά τςαμπί 

                       

1,06 €  

                                 

1,11 €  13% 

                 

355,20 €  

              

46,18 €  

                 

401,38 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

6.050,86 €  

            

786,61 €  

              

6.837,47 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV-15800000-6 

ΑΛΕΥΛ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 

ΧΘΣΕΛΣ (ςυςκ. του 1Kg)     80 

80 ςυςκευαςίεσ 

του 1 κιλοφ 

                       

0,66 €  

                                 

0,69 €  13% 

                    

55,20 €  

                 

7,18 €  

                    

62,38 €  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 

(κονςζρβα των 410Γ) 192   

 

192 τεμάχια 

κονςζρβα των 

410 γρ 

                       

0,71 €  

                                 

0,75 €  13% 

                 

144,00 €  

              

18,72 €  

                 

162,72 €  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ  

3,5% 1 ΛΛΤΟ 

2.73

3     

2.733 Τεμάχια 

του 1 λίτρου 

                       

0,88 €  

                                 

0,92 €  13% 

              

2.514,36 €  

            

326,87 €  

              

2.841,23 €  

ΗΑΧΑΘ  ΚΥΣΤΑΛΛΛΚΘ 

ΛΕΥΚΘ (ςυςκ. του 1Kg) 267     

267 τεμάχια του 1 

κιλοφ 

                       

0,57 €  

                                 

0,60 €  13% 

                 

160,20 €  

              

20,83 €  

                 

181,03 €  

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΘ (ςυςκ των 

125 gr) 60     

60 τεμάχια των 

125 γραμμαρίων 

                       

0,84 €  

                                 

0,88 €  13% 

                    

52,80 €  

                 

6,86 €  

                    

59,66 €  

ΜΑΓΑΛΝΘ ΒΟΥΤΥΟ 

ςυςκ. των 250 gr) 320     

320 τεμάχια των 

250 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  24% 

                 

313,60 €  

              

75,26 €  

                 

388,86 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

3.240,16 €  

            

455,72 €  

              

3.695,88 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV-15800000-6 

ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ CORN 

FLAKES (κουτί των 375gr) 32     

32 τεμάχια των 

375 γραμμαρίων 

                       

1,33 €  

                                 

1,40 €  13% 

                    

44,80 €  

                 

5,82 €  

                    

50,62 €  

ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ςυςκ των 

500γρ) 480     

480 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,90 €  

                                 

0,95 €  13% 

                 

456,00 €  

              

59,28 €  

                 

515,28 €  
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ΜΡΛΣΚΟΤΑ ΓΕΜΛΣΤΑ 

(ςυςκ των 200 gr) 800     

800 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων 

                       

0,99 €  

                                 

1,04 €  13% 

                 

832,00 €  

            

108,16 €  

                 

940,16 €  

ΡΑΛΛΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ 

(ςυςκ του 1Kgr) 120     

120 τεμάχια του 1 

κιλοφ 

                       

3,49 €  

                                 

3,66 €  13% 

                 

439,20 €  

              

57,10 €  

                 

496,30 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.772,00 €  

            

230,36 €  

              

2.002,36 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV-15800000-6 

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ   160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,79 €  

                                 

0,83 €  13% 

                 

132,80 €  

              

17,26 €  

                 

150,06 €  

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

ΡΑΚΕΝΟ (δοχείο των 

5lit) 48     

48τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                    

16,27 €  

                               

17,08 €  13% 

                 

819,84 €  

            

106,58 €  

                 

926,42 €  

ΘΛΛΕΛΑΛΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

(δοχείο των 5lit) 96     

96 τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                       

8,78 €  

                                 

9,22 €  13% 

                 

885,12 €  

            

115,07 €  

              

1.000,19 €  

ΜΟΥΣΤΑΔΑ (δοχείο των 

500 gr) 96     

96 τεμάχια 

(δοχεία) των 500 

γραμμαρίων 

                       

1,34 €  

                                 

1,41 €  24% 

                 

135,36 €  

              

32,49 €  

                 

167,85 €  

ΝΤΟΜΑΤΑ ΡΕΛΤΕΣ  

(κονςζρβα των 410γρ) 781     

781 τεμάχια 

κονςερβϊν των 

410 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  13% 

                 

765,38 €  

              

99,50 €  

                 

864,88 €  

ΞΥΔΛ ΑΡΛΟ 390 ml 96     

96 τεμάχια ξφδι 

κλαςςικό των 

390ml 

                       

0,26 €  

                                 

0,27 €  13% 

                    

25,92 €  

                 

3,37 €  

                    

29,29 €  

ΤΣΑΛ (ςυςκ των 10 

φακελακιων) 

 

  533 

533 ςυςκευαςίεσ 

με 10 φακελάκια 

                       

0,86 €  

                                 

0,90 €  13% 

                 

479,70 €  

              

62,36 €  

                 

542,06 €  
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τςάι εκαςτθ 

ΣΥΝΟΛΟ 

              

3.244,12 €  

            

436,63 €  

              

3.680,75 €  

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ CPV-15800000-6 

ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΒΛΔΕΣ-

ΡΕΝΝΕΣ (ςυςκ των 

500gr) 480     

480 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,55 €  

                                 

0,58 €  13% 

                 

278,40 €  

              

36,19 €  

                 

314,19 €  

ΜΑΚΑΟΝΛΑ Νο6 (ςυςκ 

των 500 gr) 192     

196 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,43 €  

                                 

0,45 €  13% 

                    

86,40 €  

              

11,23 €  

                    

97,63 €  

ΕΒΛΚΛΑ 

ΑΡΟΦΛΟΛΩΜΕΝΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,93 €  

                                 

2,03 €  13% 

                 

406,00 €  

              

52,78 €  

                 

458,78 €  

ΥΗΛ BASMATI   (ςυςκ 

των 500γρ) 

1.44

0     

1440 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,61 €  

                                 

1,69 €  13% 

              

2.433,60 €  

            

316,37 €  

              

2.749,97 €  

ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ   (ςυςκ των 

500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,95 €  

                                 

1,00 €  13% 

                 

200,00 €  

              

26,00 €  

                 

226,0 €  

ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,05 €  

                                 

1,10 €  13% 

                 

220,00 €  

              

28,60 €  

                 

248,60 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

3.624,40 €  

            

471,17 €  

              

4.095,57 €  

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV-03140000-4 

ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ ΚΑΡΝΛΣΤΘ 

ΦΕΤΕΣ (ςυςκ των 160 gr) 133     

133 τεμάχια των 

160 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  13% 

                 

215,46 €  

              

28,01 €  

                 

243,47 €  

ΤΥΛ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ (ςυςκ 

των 200gr) 267     

267 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων 

                       

1,48 €  

                                 

1,55 €  13% 

                 

413,85 €  

              

53,80 €  

                 

467,65 €  
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ΓΛΑΟΥΤΛ (ςυςκ του 1Kg) 320     

320 τεμάχια 

(δοχεία) του 1 

κιλοφ 

                       

2,34 €  

                                 

2,46 €  13% 

                 

787,20 €  

            

102,34 €  

                 

889,54 €  

ΦΕΤΑ ΤΥΛ   40   

40 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

7,23 €  

                                 

7,59 €  13% 

                 

303,60 €  

              

39,47 €  

                 

343,07 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.720,00 €  

            

223,61 €  

              

1.943,72 €  

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV-15872000-1 

ΚΑΥ (ςυςκ των 200gr) 80     

80 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων  

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  13% 

                 

176,80 €  

              

22,98 €  

                 

199,78 €  

ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ  (ςυςκ των 

100 gr) 80     

80 τεμάχια των 

100 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  13% 

                 

129,60 €  

              

16,85 €  

                 

146,45 €  

ΚΥΜΛΝΟ  (ςυςκ των 

500gr) 40     

40 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

4,62 €  

                                 

4,85 €  13% 

                 

194,00 €  

              

25,22 €  

                 

219,22 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ ΓΛΥΚΟ 

(ςυςκ των 500gr) 16     

16 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

3,75 €  

                                 

3,94 €  13% 

                    

63,04 €  

                 

8,20 €  

                    

71,24 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 

ΚΑΥΤΕΟ (ςυςκ των 

450gr) 13     

13 τεμάχια των 

450 γραμμαρίων 

                       

3,99 €  

                                 

4,19 €  13% 

                    

54,47 €  

                 

7,08 €  

                    

61,55 €  

ΡΛΡΕΛ ΜΑΥΟ ΣΚΟΝΘ  

(ςυςκ των 500gr) 48     

48 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

7,94 €  

                                 

8,34 €  13% 

                 

400,32 €  

              

52,04 €  

                 

452,36 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.018,23 €  

            

132,37 €  

              

1.150,60 €  

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

      

30.980,28  

    

4.076,82 

      

35.057,10  
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 €  
€  

 €  

 

Ρίνακασ 4: Ενδεικτικι Ανάλυςθ Ειδϊν και Υλικϊν Δομισ 3 (Κορθςοφ Καςτοριάσ) 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΛΟΝΤΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

Μ.Ο. ΤΛΜΘΣ 

/ ΚΛΛΟ Θ 

ΤΕΜΑΧΛΟ 

ΤΛΜΘ / ΚΛΛΟ Ι 

ΤΕΜΑΧΛΟ ΜΕ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΤ 

ΟΛΚΟΝ  

ΚΑΤΘΓΟΛ

Α ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚ

Ο ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ τμχ kg 
ςυςκευαςί

α 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV-15810000-9 

ΑΑΒΛΚΘ ΡΛΤΑ (6 

τεμάχια)     67 

67 ςυςκευαςίεσ 

των 6 πιτϊν 

ζκαςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  13% 

                    

70,35 €  

                 

9,15 €  

                    

79,50 €  

ΦΥΓΑΝΛΑ ΤΛΜΜΕΝΘ 

(180 γρ)     144 

144 ςυςκευαςίεσ 

των 180γρ εκαςτθ 

                       

0,56 €  

                                 

0,59 €  13% 

                    

84,96 €  

              

11,04 €  

                    

96,00 €  

ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ (700γρ)     384 

384 ςυςκευαςίεσ 

των 700γρ εκάςτθ 

                       

1,00 €  

                                 

1,05 €  13% 

                 

403,20 €  

              

52,42 €  

                 

455,62 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                 

558,51 €  

              

72,61 €  

                 

631,12 €  

ΚΕΑΣ-ΡΟΥΛΕΛΚΑ-ΑΥΓΑ CPV-15100000-9 

ΑΝΛ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ   120   

120 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

8,43 €  

                                 

8,85 €  13% 

              

1.062 €  

            

138,06 €  

              

1.206,06 €  

ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ (ςυςκ των 

10τμχ)     533 

533 ςυςκευαςίεσ 

των 10 αυγϊν 

εκάςτθ 

                       

1,53 €  

                                 

1,61 €  13% 

                 

858,13 €  

            

111,56 €  

                 

969,69 €  
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ΒΟΕΛΟ ΚΕΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   200   

200 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,18 €  

                                 

4,39 €  13% 

                 

878,00  €  

            

114,14 €  

                 

992,14 €  

ΚΕΜΡΑΡ (ΑΝΛ-

ΜΟΣΧΑΛ) 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ    160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

6,00 €  

                                 

6,30 €  13% 

              

1.008,00 €  

            

131,04 €  

              

1.139,04 €  

ΚΛΜΑΣ ΜΟΣΧΑΛΣΛΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ   400   

400 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,31 €  

                                 

4,53 €  13% 

              

1.812,00 €  

            

235,56 €  

              

2.047,56 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΛ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   800   

800 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

3,23 €  

                                 

3,39 €  13% 

              

2.712,00 €  

            

352,56 €  

              

3.064,56 €  

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΣΤΘΚΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

4,27 €  

                                 

4,48 €  13% 

                 

716,80 €  

              

93,18 €  

                 

809,98 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

9.046,93 €  

        

1.176,10 

€  

           

10.223,03 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV-15331170-9 

ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 

(ςυςκ. του 1Kg)     160 

160 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

1,79 €  

                                 

1,88 €  13% 

                 

300,80 €  

              

39,10 €  

                 

339,90 €  

ΜΡΑΜΛΕΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ  (ςυςκ. 

του 1Kg)     96 

96 ςυςκευαςίεσ 

του 1kg 

                       

4,01 €  

                                 

4,21 €  13% 

                 

404,16 €  

              

52,54 €  

                 

456,70 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

                 

704,96 €  

              

91,64 €  

                 

796,60 €  

ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV-03220000-9 
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ΚΑΟΤΑ   200   

200 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,54 €  

                                 

0,57 €  13% 

                 

114,00 €  

              

14,82 €  

                 

128,82 €  

ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛΑ   160   

160 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,89 €  

                                 

0,93 €  13% 

                 

148,80 €  

              

19,34 €  

                 

168,14 €  

ΚΕΜΥΔΛ   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,69 €  

                                 

0,72 €  13% 

                 

691,20 €  

              

89,86 €  

                 

781,06 €  

ΛΕΜΟΝΛ ΦΕΣΚΟ   160   

160 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,82 €  

                                 

0,86 €  13% 

                 

137,60 €  

              

17,89 €  

                 

155,49 €  

ΜΑΛΔΑΝΟΣ 160     

160 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,41 €  

                                 

0,43 €  13% 

                    

68,80 €  

                 

8,94 €  

                    

77,74 €  

ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ   133   

133 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,78 €  

                                 

0,82 €  13% 

                 

109,06 €  

              

14,18 €  

                 

123,24 €  

ΡΑΤΑΤΕΣ   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,64 €  

                                 

0,67 €  13% 

                 

643,20 €  

              

83,62 €  

                 

726,82 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΚΑΥΤΕΕΣ   21   

21 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  13% 

                    

46,41 €  

                 

6,03 €  

                    

52,44 €  

ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ-

ΚΕΑΤΟ   128   

128 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,31 €  

                                 

1,38 €  13% 

                 

176,64 €  

              

22,96 €  

                 

199,60 €  
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ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΩΛΝΘΣ   128   

128 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,87 €  

                                 

1,96 €  13% 

                 

250,88 €  

              

32,61 €  

                 

283,49 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΑΓΓΟΥΛ) 960     

960 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,33 €  

                                 

0,35 €  13% 

                 

336,00 €  

              

43,68 €  

                 

379,68 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΛΑΧΑΝΟ)   150   

150 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,38 €  

                                 

0,40 €  13% 

                    

60,00 €  

                 

7,80 €  

                    

67,80 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΑΟΥΛΛ) 533     

533 τεμάχια 

ςυςκευαςμζνα 

ανα 10 

                       

0,40 €  

                                 

0,42 €  13% 

                 

223,86 €  

              

29,10 €  

                 

252,96 €  

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΤΟΜΑΤΑ)   960   

960 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,80 €  

                                 

0,84 €  13% 

                 

806,40 €  

            

104,83 €  

                 

911,23 €  

ΣΕΛΛΝΟ (100 gr) 80     

80 τεμάχια των 

100gr   

ςυςκευαςμζνα 

ανά 10 

                       

1,18 €  

                                 

1,24 €  13% 

                    

99,20 €  

              

12,90 €  

                 

112,10 €  

ΣΚΟΔΑ (ςυςκ. των 3)     107 

107 ςυςκευαςίεσ 

των 3 ςκόρδων 

εκάςτθ 

                       

1,17 €  

                                 

1,23 €  13% 

                 

131,61 €  

              

17,11 €  

                 

148,72 €  

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΘΛΟ)    

1.40

0   

1.400 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

1,12 €  

                                 

1,18 €  13% 

              

1.652,00 €  

            

214,76 €  

              

1.866,76 €  

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 

(ΜΡΑΝΑΝΑ)   320   

320 κιλά  

ςυςκευαςμζνα 

ανά τςαμπί 

                       

1,06 €  

                                 

1,11 €  13% 

                 

355,20 €  

              

46,18 €  

                 

401,38 €  
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ΣΥΝΟΛΟ 

              

6.050,86 €  

            

786,61 €  

              

6.837,47 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV-15800000-6 

ΑΛΕΥΛ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 

ΧΘΣΕΛΣ (ςυςκ. του 1Kg)     80 

80 ςυςκευαςίεσ 

του 1 κιλοφ 

                       

0,66 €  

                                 

0,69 €  13% 

                    

55,20 €  

                 

7,18 €  

                    

62,38 €  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 

(κονςζρβα των 410Γ) 192   

 

192 τεμάχια 

κονςζρβα των 

410 γρ 

                       

0,71 €  

                                 

0,75 €  13% 

                 

144,00 €  

              

18,72 €  

                 

162,72 €  

ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ  

3,5% 1 ΛΛΤΟ 

2.73

3     

2.733 Τεμάχια 

του 1 λίτρου 

                       

0,88 €  

                                 

0,92 €  13% 

              

2.514,36 €  

            

326,87 €  

              

2.841,23 €  

ΗΑΧΑΘ  ΚΥΣΤΑΛΛΛΚΘ 

ΛΕΥΚΘ (ςυςκ. του 1Kg) 267     

267 τεμάχια του 1 

κιλοφ 

                       

0,57 €  

                                 

0,60 €  13% 

                 

160,20 €  

              

20,83 €  

                 

181,03 €  

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΘ (ςυςκ των 

125 gr) 60     

60 τεμάχια των 

125 γραμμαρίων 

                       

0,84 €  

                                 

0,88 €  13% 

                    

52,80 €  

                 

6,86 €  

                    

59,66 €  

ΜΑΓΑΛΝΘ ΒΟΥΤΥΟ 

ςυςκ. των 250 gr) 320     

320 τεμάχια των 

250 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  24% 

                 

313,60 €  

              

75,26 €  

                 

388,86 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

3.240,16 €  

            

455,72 €  

              

3.695,88 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV-15800000-6 

ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ CORN 

FLAKES (κουτί των 375gr) 32     

32 τεμάχια των 

375 γραμμαρίων 

                       

1,33 €  

                                 

1,40 €  13% 

                    

44,80 €  

                 

5,82 €  

                    

50,62 €  

ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ςυςκ των 

500γρ) 480     

480 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,90 €  

                                 

0,95 €  13% 

                 

456,00 €  

              

59,28 €  

                 

515,28 €  

ΜΡΛΣΚΟΤΑ ΓΕΜΛΣΤΑ 

(ςυςκ των 200 gr) 800     

800 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων 

                       

0,99 €  

                                 

1,04 €  13% 

                 

832,00 €  

            

108,16 €  

                 

940,16 €  
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ΡΑΛΛΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ 

(ςυςκ του 1Kgr) 120     

120 τεμάχια του 1 

κιλοφ 

                       

3,49 €  

                                 

3,66 €  13% 

                 

439,20 €  

              

57,10 €  

                 

496,30 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.772,00 €  

            

230,36 €  

              

2.002,36 €  

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV-15800000-6 

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ   160   

160 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

0,79 €  

                                 

0,83 €  13% 

                 

132,80 €  

              

17,26 €  

                 

150,06 €  

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

ΡΑΚΕΝΟ (δοχείο των 

5lit) 48     

48τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                    

16,27 €  

                               

17,08 €  13% 

                 

819,84 €  

            

106,58 €  

                 

926,42 €  

ΘΛΛΕΛΑΛΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 

(δοχείο των 5lit) 96     

96 τεμάχια 

(δοχεία) των 5 

λίτρων 

                       

8,78 €  

                                 

9,22 €  13% 

                 

885,12 €  

            

115,07 €  

              

1.000,19 €  

ΜΟΥΣΤΑΔΑ (δοχείο των 

500 gr) 96     

96 τεμάχια 

(δοχεία) των 500 

γραμμαρίων 

                       

1,34 €  

                                 

1,41 €  24% 

                 

135,36 €  

              

32,49 €  

                 

167,85 €  

ΝΤΟΜΑΤΑ ΡΕΛΤΕΣ  

(κονςζρβα των 410γρ) 781     

781 τεμάχια 

κονςερβϊν των 

410 γραμμαρίων 

                       

0,93 €  

                                 

0,98 €  13% 

                 

765,38 €  

              

99,50 €  

                 

864,88 €  

ΞΥΔΛ ΑΡΛΟ 390 ml 96     

96 τεμάχια ξφδι 

κλαςςικό των 

390ml 

                       

0,26 €  

                                 

0,27 €  13% 

                    

25,92 €  

                 

3,37 €  

                    

29,29 €  

ΤΣΑΛ (ςυςκ των 10 

φακελακιων) 

 

  533 

533 ςυςκευαςίεσ 

με 10 φακελάκια 

τςάι εκαςτθ 

                       

0,86 €  

                                 

0,90 €  13% 

                 

479,70 €  

              

62,36 €  

                 

542,06 €  

ΣΥΝΟΛΟ                                         
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3.244,12 €  436,63 €  3.680,75 €  

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ CPV-15800000-6 

ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΒΛΔΕΣ-

ΡΕΝΝΕΣ (ςυςκ των 

500gr) 480     

480 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,55 €  

                                 

0,58 €  13% 

                 

278,40 €  

              

36,19 €  

                 

314,19 €  

ΜΑΚΑΟΝΛΑ Νο6 (ςυςκ 

των 500 gr) 192     

196 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,43 €  

                                 

0,45 €  13% 

                    

86,40 €  

              

11,23 €  

                    

97,63 €  

ΕΒΛΚΛΑ 

ΑΡΟΦΛΟΛΩΜΕΝΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,93 €  

                                 

2,03 €  13% 

                 

406,00 €  

              

52,78 €  

                 

458,78 €  

ΥΗΛ BASMATI   (ςυςκ 

των 500γρ) 

1.44

0     

1440 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,61 €  

                                 

1,69 €  13% 

              

2.433,60 €  

            

316,37 €  

              

2.749,97 €  

ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ   (ςυςκ των 

500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

0,95 €  

                                 

1,00 €  13% 

                 

200,00 €  

              

26,00 €  

                 

226,0 €  

ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ  (ςυςκ 

των 500γρ) 200     

200 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

1,05 €  

                                 

1,10 €  13% 

                 

220,00 €  

              

28,60 €  

                 

248,60 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

3.624,40 €  

            

471,17 €  

              

4.095,57 €  

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV-03140000-4 

ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ ΚΑΡΝΛΣΤΘ 

ΦΕΤΕΣ (ςυςκ των 160 gr) 133     

133 τεμάχια των 

160 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  13% 

                 

215,46 €  

              

28,01 €  

                 

243,47 €  

ΤΥΛ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ (ςυςκ 

των 200gr) 267     

267 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων 

                       

1,48 €  

                                 

1,55 €  13% 

                 

413,85 €  

              

53,80 €  

                 

467,65 €  

ΓΛΑΟΥΤΛ (ςυςκ του 1Kg) 320     

320 τεμάχια 

(δοχεία) του 1 

κιλοφ 

                       

2,34 €  

                                 

2,46 €  13% 

                 

787,20 €  

            

102,34 €  

                 

889,54 €  
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ΦΕΤΑ ΤΥΛ   40   

40 κιλά 

ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό 

                       

7,23 €  

                                 

7,59 €  13% 

                 

303,60 €  

              

39,47 €  

                 

343,07 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.720,00 €  

            

223,61 €  

              

1.943,72 €  

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV-15872000-1 

ΚΑΥ (ςυςκ των 200gr) 80     

80 τεμάχια των 

200 γραμμαρίων  

                       

2,10 €  

                                 

2,21 €  13% 

                 

176,80 €  

              

22,98 €  

                 

199,78 €  

ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ  (ςυςκ των 

100 gr) 80     

80 τεμάχια των 

100 γραμμαρίων 

                       

1,54 €  

                                 

1,62 €  13% 

                 

129,60 €  

              

16,85 €  

                 

146,45 €  

ΚΥΜΛΝΟ  (ςυςκ των 

500gr) 40     

40 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

4,62 €  

                                 

4,85 €  13% 

                 

194,00 €  

              

25,22 €  

                 

219,22 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ ΓΛΥΚΟ 

(ςυςκ των 500gr) 16     

16 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

3,75 €  

                                 

3,94 €  13% 

                    

63,04 €  

                 

8,20 €  

                    

71,24 €  

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 

ΚΑΥΤΕΟ (ςυςκ των 

450gr) 13     

13 τεμάχια των 

450 γραμμαρίων 

                       

3,99 €  

                                 

4,19 €  13% 

                    

54,47 €  

                 

7,08 €  

                    

61,55 €  

ΡΛΡΕΛ ΜΑΥΟ ΣΚΟΝΘ  

(ςυςκ των 500gr) 48     

48 τεμάχια των 

500 γραμμαρίων 

                       

7,94 €  

                                 

8,34 €  13% 

                 

400,32 €  

              

52,04 €  

                 

452,36 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

              

1.018,23 €  

            

132,37 €  

              

1.150,60 €  

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

      

30.980,28  

 €  

    

4.076,82 

€  

      

35.057,10  

 €  
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2.5 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Θ προμικεια και παράδοςθ των πρϊτων υλϊν και ειδϊν ςίτιςθσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των Δομϊν 
Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αττικι και τθν Καςτοριά, αφοροφν ςτθν τακτικι τμθματικι 
παράδοςθ των υλικϊν και ειδϊν, όπωσ περιγράοφνται ςυγκεντρωτικά ςτον Ρίνακα που ακολουκεί:   

ΕΛΔΘ & ΥΛΛΚΑ Ραραδόςεισ ανά: 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV 15810000-9 1μινα 

ΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΛΚΑ ΚΑΛ ΑΥΓΑ CPV 15100000-9 1μινα 

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV 15331170-9 1μινα 

ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV 03220000-9 15 μζρεσ 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV 15800000-6 1μινα 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV 15800000-6 1μινα 

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV 15800000-6 1μινα 

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ  CPV 15800000-6 1μινα 

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV 03140000-4 15 μζρεσ 

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV 15872000-1 1μινα 

Οι ανωτζρω ποςότθτεσ κα παραδίδονται ςτισ ανωτζρω Δομζσ (οι διευκφνςεισ και τα χαρακτθριςτικά των 
οποίων αναφζρονται ςτθν Ενότθτα 1.3 τθσ διακιρυξθσ), με τα κατάλλθλα μεταφορικά μζςα, 
ςυςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τθν ποςόςτωςθ ανά Δομι που περιγράφθκε ςτουσ παραπάνω πίνακεσ.  

Ο Ανάδοχοσ κα διακζτει κατά τθν παράδοςθ το κατάλλθο προςωπικό για τθν μεταφορά των προϊόντων 
εντόσ των Δομϊν (αποκικεσ, ψυγεία κ.λπ.), 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κακορίςει αρχικά ζνα ενδεικτικό Συνολικό Ρρόγραμμα Ραραδόςεων (ΣΡΡ) ανά 
Δομι το οποίο κα επικαιροποιείται ανά τρίμθνο, το οποίο κα καλφπτει τθ ςυνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ 
(είδθ και αγακά ςε τυποποιθμζνα δζματα, ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ παραδόςεων, ςθμεία διανομισ, 
ενδεικτικζσ ϊρεσ διανομισ, επιτόπου οργάνωςθ των διανομϊν, επιτόπου παραλαβι των ειδϊν  κ.λπ.).  

Στθν κατάρτιςθ του παραπάνω προγραμματιςμοφ, ο Ανάδοχοσ μπορεί να ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα, 
κυρίωσ ςε ηθτιματα διακεςιμότθτασ εποχιακϊν προϊόντων, διαςφάλιςθσ δθμόςιασ υγείασ και υγιεινισ, 
διαχείριςθσ τθσ αποκικευςθσ και προετοιμαςίασ των νωπϊν / επ*οχιακϊν κυρίωσ προϊόντων.  

Στθ ςυνζχεια, θ Ανακζτουςα Αρχι και με τθν ςυμμετοχι του Αναδόχου κακορίηουν μζςω Μθναίων 
κυλιόμενων Ρρογραμμάτων Ραραδόςεων (ΜΡΡ) ανά Δομι, τον τόπο και χρόνο κάκε παράδοςθσ, 
ενθμερϊνοντασ για τυχόν ζκτακτεσ αλλαγζσ τον ανάδοχο δζκα (10) μζρεσ νωρίτερα.  

 

2.6 Ειδικζσ Διατάξεισ 

2.6.1 Γενικά Χαρακτθριςτικά Τροφίμων 

Τα προϊόντα πρζπει να ζχουν παραχκεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία περί υγιεινισ τροφίμων (Καν. 852/2004) 
και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτον Καν. 609/2013, όπωσ κατά περίπτωςθ 
ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, να ζχουν λάβει αρικμό γνωςτοποίθςθσ βάςει τθσ Υ1/Γ.Ρ.47813.από τον 
Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να τθροφν τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων αςφάλειασ για 
Listeriamonocytogenes και Enterobactersakazakii όπωσ ορίηεται ςτον Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικϊν 
κριτθρίων ςε τρόφιμα. 
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Θ ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά των προϊόντων κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
κείμενεσ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ και Εκνικισ νομοκεςίασ (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Ρ.). 

Τα προϊόντα πρζπει να φζρουν θμερομθνία «ανάλωςθσ ζωσ» ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 
προδιαγραφζσ. 

Το προϊόν κα πρζπει να ζχει παραχκεί ςε εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ευρωπαϊκι 
και Εκνικι νομοκεςία. 

Τα προϊόντα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από ξζνεσ φλεσ. 

Τα προϊόντα δεν πρζπει να παρουςιάηουν ςιψθ, ευρωτίαςθ ι άλλθ αλλοίωςθ που οφείλεται ςε 
φυςικοχθμικά αίτια ι δράςθ μικροοργανιςμϊν. 

Τα οργανολθπτικοί χαρακτθριςτικά των προϊόντων πρζπει να είναι άψογα, χωρίσ να παρζχουν ενδείξεισ για 
ατελι επεξεργαςία ι χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων υλϊν, να μθν ζχουν υποςτεί μεταβολι όπωσ επίςθσ και 
αλλοιϊςεισ που μπορεί να επιδράςουν ςτθν υγεία των καταναλωτϊν ι ςτθ ςυντιρθςι τουσ. 

Ρρζπει να είναι απαλλαγμζνα από γεφςθ ι οςμι ξζνεσ προσ το προϊόν (π.χ. δυςάρεςτθ οςμι, γεφςθ δριμεία 
ι υπόξινθ). 

 

2.6.2 Φυςικοχθμικά Χαρακτθριςτικά Τροφίμων 

Θ ςφνκεςθ των τροφίμων να είναι τζτοια ϊςτε να ενδείκνυται να ικανοποιεί τισ διατροφικζσ απαιτιςεισ και 
να είναι κατάλλθλθ για τα πρόςωπα για τα οποία προορίηεται ςφμφωνα με τα γενικϊσ αποδεκτά 
επιςτθμονικά δεδομζνα. 

Δεν πρζπει να περιζχουν καμία ουςία ςε ποςότθτα τζτοια που να κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία των προςϊπων 
για τα οποία προορίηεται. 

Το τρόφιμο πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ περί 
υπολειμματικότθτασ ςε χριςθ φυτοφαρμάκων (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 609/2013). 

Το τρόφιμο πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ περί καταλοίπων 
κτθνιατρικϊν φαρμάκων και αντιμικροβιακϊν παραγόντων (Καν. 37/2010) κακϊσ και επιμολυντϊν (π.χ. 
βαρζα μζταλλα, υπολείμματα φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν, κατάλοιπα κτθνιατρικϊν προϊόντων και 
αντιμικροβιακϊν παραγόντων, διοξίνεσ και παρόμοια με τισ διοξίνεσ PCBs) (Καν. 1881/2006). 

Θ χριςθ των προςκζτων υλϊν κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
1333/2008, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τθσ λοιπισ κείμενθσ εκνικισ νομοκεςίασ. 

 

2.6.3 Συςκευαςία 

Τα τρόφιμα κα διατίκενται ςε κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ περιζκτεσ, που πρζπει να είναι κατάλλθλοι για 
επαφι με τρόφιμα, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 κακϊσ και το Ν. 2939/2001, όπωσ 
ιςχφουν. 

Τα προϊόντα, κα τοποκετοφνται από τον ανάδοχο ςε χάρτινο ανκεκτικό κιβϊτιο, κατάλλθλου βάρουσ και 
αντοχισ για παλετοποίθςθ. 

Θ ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι ακζραια (χωρίσ χτυπιματα, φκορζσ και παραμορφϊςεισ), να μθν 
εμφανίηει διαρροζσ και να είναι εφοδιαςμζνθ με ςφςτθμα ανοίγματοσ που καταςτρζφεται μετά τθν πρϊτθ 
χριςθ του. 

 

2.6.4 Επιςιμανςθ προϊόντων 

Θ παρουςίαςθ των υποχρεωτικϊν ενδείξεων ςτθν επιςιμανςθ των προϊόντων, πρζπει να είναι ςφμφωνθ με 
το άρκρο 13 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1169/2011. 
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Επί τθσ (προ)ςυςκευαςίασ κα πρζπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιςτον, τα κάτωκι:  

 Θ ονομαςία του προϊόντοσ 

 Θ χϊρα καταγωγισ ι ο τόποσ προζλευςθσ (εάν πρόκειται για ελλθνικό προϊόν), όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 26 Καν. (ΕΕ) 1169/2011. 

 Θ φπαρξθ ουςιϊν ι προϊόντων που προκαλοφν αλλεργίεσ ι δυςανεξίεσ βάςει του Ραρ. ΛΛ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1169/2011. 

 Το όνομα ι εμπορικι επωνυμία και διεφκυνςθ υπεφκυνο κυκλοφορίασ προϊόντοσ (όπωσ αυτόσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Τυχόν οδθγίεσ χριςθσ, παραςκευισ και αναςφςταςθσ του προϊόντοσ. 

 Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ και θ τυχόν τελικι θμερομθνία ανάλωςθσ με τθ φράςθ 
«ανάλωςθ ζωσ» (Θμζρα/ Μινασ/Ζτοσ)’’. 

 Οι οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, αποκικευςθσ. 

 Θ κακαρι ποςότθτα του προϊόντοσ εκφραςμζνθ ςε κιλά ι γραμμάρια ι λίτρα ι ml ι τεμάχια, 
ανάλογα. 

 Διλωςθ ςχετικά με τθν θλικία από τθν οποία χρθςιμοποιείται το προϊόν. Θ θλικία αυτι δε κα 
πρζπει να είναι κάτω των 4 μθνϊν, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά από τθν αντίςτοιχθ 
προδιαγραφι. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με απουςία, παρουςία γλουτζνθσ όταν θ αναφερόμενθ θλικία κατανάλωςθσ 
είναι κάτω των 6 μθνϊν. 

 Θ ενεργειακι αξία και περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνεσ, λιπίδια και υδατάνκρακεσ, με βάςθ τισ 
απαιτιςεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Υ1/Γ.Ρ.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 25/07/2008) 

 Ο αρικμόσ παρτίδασ (θ ζνδειξθ παρτίδασ είναι προαιρετικι ςτθν περίπτωςθ που θ θμερομθνία 
ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ ςυμπεριλαμβάνει ζνδειξθ ςαφι και κατά ςειρά τθσ θμζρασ, του μινα 
και του ζτουσ). 

Θ επιςιμανςθ και παρουςίαςθ να παρζχει πλθροφόρθςθ για τθν ενδεδειγμζνθ χριςθ των τροφίμων αυτϊν, 
να μθν είναι παραπλανθτικι και να μθν αποδίδει ςε αυτά τα προϊόντα ιδιότθτεσ μζςου πρόλθψθσ 
κεραπευτικισ αγωγισ νόςου και ίαςθσ από αυτι, οφτε να υπονοεί τζτοιεσ ιδιότθτεσ. 

Τονίηεται, ότι οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία αναγράφεται ςτθν επιςιμανςθ του τροφίμου, κα πρζπει να 
ακολουκεί τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ Ευρωπαϊκισ και Εκνικισ νομοκεςίασ. 

Με τθν επιφφλαξθ των ανωτζρω επιτρζπονται γραφικζσ αναπαραςτάςεισ για εφκολθ αναγνϊριςθ των 
παραςκευαςμάτων αυτϊν και για τθν απεικόνιςθ μεκόδων παραςκευισ. 

 

2.6.5 Διαδικαςία ςυντιρθςθσ 

Οι ςυςκευαςίεσ του προϊόντοσ κα πρζπει να διατθροφνται ςε κακαρό, δροςερό και ςκιερό περιβάλλον. Οι 
ίδιεσ ςυνκικεσ κα πρζπει να διατθροφνται και κατά τθ μεταφορά. 

 

2.6.6 Διενεργοφμενοι Ζλεγχοι 

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ ελζγχει μακροςκοπικά ςε τυχαία και αντιπροςωπευτικά δείγματα τθσ 
παραδοκείςασ ποςότθτασ: 

 Τισ ςυνκικεσ μεταφοράσ των προσ παραλαβι προϊόντων. 

 Τα ειδικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, τισ απαιτιςεισ ςυςκευαςίασ και τισ απαιτιςεισ 
επιςιμανςθσ. 

Οι ςυςκευαςίεσ που λαμβάνονται βαρφνουν τον προμθκευτι, που υποχρεϊνεται ςε άμεςθ αναπλιρωςθ 
τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ από αυτι που παραδόκθκε τελικά. 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει ςκόπιμο, να προβεί ςε εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ των 
παραδοκζντων προϊόντων μετά από τθ ςχετικι δειγματολθψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρφνουν 
τον προμθκευτι ωσ ανωτζρω. 
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2.6.7 Απαράβατοι Προι 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται απαράβατοι και θ μθ τιρθςθ αυτϊν ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ. Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ με τθν ςυμμετοχι του ςτθ διαδικαςία, κεωρείται ότι ζλαβε γνϊςθ 
και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ. 

 

2.6.8 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ρροϊόντων 

Οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προιόντων το  CPV κακενϊσ εξ αυτϊν παρουςιάηονται ςτον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

1.  ΑΑΒΛΚΘ ΡΛΤΑ  
(ΣΥΣΚ. Των 6 
τεμαχίων.) 

Αραβικζσ πίτεσ ςε ςυςκευαςία των 6 τεμαχίων., ςτθν 
οποία κα αναφζρεται θ θμερομθνία λιξθσ. 

15811000-9 

2.  

ΦΥΓΑΝΛΑ ΤΜΜΕΝΘ 
(ΣΥΣΚ.180γρ) 

Φρυγανιά τρίμμα, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ 
αεροςτεγι ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 

αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν, 

αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

15811500-1 

3.  
ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ  

(ΣΥΣΚ. 680-700γρ) 

Ψωμί τοςτ, λευκό ςε ειδικι για τθν φφλαξι του 
ςυςκευαςία, θ οποία κα πλθροί τουσ όρουσ του κϊδικά 
Τροφίμων και Ροτϊν. Στθ ςυςκευαςία κα αναφζρεται θ 

θμερομθνία λιξθσ. 

15811100-7 

4.  ΑΝΛ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ 

Συςκευαςία 1 Kg 15115100-8 

5.  

ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ  
(ΣΥΣΚ. 10 αυγά) 

Αυγά φρζςκα, μεςαίου μεγζκουσ 53-63g, 
τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία των 10 

αυγϊν. Στθ ςυςκευαςία να αναγράφεται ο αρικμόσ του 
ωοςκοπικοφ κζντρου, θ προζλευςθ, θ θμερομθνία 

παραγωγισ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 25 θμερϊν. 

15112130-6 

6.  ΒΟΕΛΟ ΚΕΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Συςκευαςία 1 Kg 15111000-9 

7.  ΚΕΜΡΑΡ  
(ΑΝΛ-ΜΟΣΧΑΛ) 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Συςκευαςία 1 Kg 15115000-7 

8.  
ΚΛΜΑΣ ΜΟΣΧΑΛΣΛΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
Συςκευαςία 1 Kg 15131620-7 

9.  ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΛ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Συςκευαςία 1 Kg 15115100-8 

10.  ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΣΤΘΚΟΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Συςκευαςία 1 Kg 15112130-6 

11.  
ΑΑΚΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  
(ΣΥΣΚ. 1 Kg.) 

Αρακάσ ςυςκευαςίασ 1 kg, αρίςτθσ ποικιλίασ & άμεςθσ 
κατάψυξθσ ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, με 

αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 
προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

03311210-7 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

12.  

ΜΡΑΜΛΕΣ ΚΤΨ  
(ΣΥΣΚ. 1 Kg.) 

Μπάμιεσ ςυςκευαςίασ 1 kg, αρίςτθσ ποικιλίασ & 
άμεςθσ κατάψυξθσ ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, με 
αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 

προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

03311210-7 

13.  ΚΑΟΤΑ Καρότα φρζςκα, μετρίου μεγζκουσ 03221112-4 

14.  ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛΑ Κολοκυκάκια φρζςκα, μετρίου μεγζκουσ 03221250-3 

15.  ΚΕΜΥΔΛ Κρεμμφδια ξερά, μετρίου μεγζκουσ. 03221000-6 

16.  ΛΕΜΟΝΛ ΦΕΣΚΟ Λεμόνια φρζςκα, ϊριμα, μετρίου μεγζκουσ. 03222321-9 

17.  ΜΑΛΔΑΝΟΣ Μαϊντανόσ δζμα φρζςκοσ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 15851100-9 

18.  ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ Μελιτηάνεσ φρζςκιεσ, μετρίου μεγζκουσ 03221200-8 

19.  ΡΑΤΑΤΕΣ Ρατάτεσ εγχϊριεσ, φρζςκιεσ μετρίου μεγζκουσ. 03212100-1 

20.  ΡΛΡΕΛΕΣ ΚΑΥΤΕΕΣ Ριπεριζσ φρζςκεσ, μετρίου μεγζκουσ 03221230-7 

21.  ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ-
ΚΕΑΤΟ 

Ριπεριζσ φρζςκεσ, μετρίου μεγζκουσ 03221230-7 

22.  ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΩΛΝΘΣ Ριπεριζσ φρζςκεσ, μετρίου μεγζκουσ 03221230-7 

23.  ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΑΓΓΟΥΛ) 

Αγγοφρι τεμάχιο, φρζςκο, μετρίου μεγζκουσ κατάλλθλο 
για επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

03221320-5 

24.  ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΛΑΧΑΝΟ) 

Λάχανο φρζςκο, μετρίου μεγζκουσ, κατάλλθλο για 
επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

03221320-5 

25.  ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΑΟΥΛΛ) 

Μαροφλι φρζςκο, κανονικοφ μεγζκουσ, κατάλλθλο για 
επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

03221320-5 

26.  ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΤΟΜΑΤΑ) 

Ντομάτα φρζςκια, εγχϊρια, μετρίου μεγζκουσ, 
κατάλλθλθ για επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα) 

03221320-5 

27.  ΣΕΛΛΝΟ 100 gr Σζλινο, φρζςκο, ϊριμο & πράςινο. 03221113-1 

28.  ΣΚΟΔΑ 
 (ςυςκ. Των 3) 

Σκόρδα μετρίου μεγζκουσ, ςε ςυςκευαςία (δίχτυ) των 3 
τεμαχίων 

03221200-8 

29.  ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΘΛΟ)  

Μιλα ςτάρκιν, φρζςκα, ϊριμα, μετρίου μεγζκουσ. 03120000-8 

30.  ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΡΑΝΑΝΑ) 

Μπανάνεσ φρζςκεσ, κατάλλθλθσ ωρίμανςθσ, μετρίου 
μεγζκουσ ςε τςαμπί 

03222111-4  

31.  

ΑΛΕΥΛ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 
ΧΘΣΕΛΣ  
(1 Kg.) 

Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ από δθμθτριακά, 
απαλλαγμζνο από μικροοργανιςμοφσ, ςυςκευαςμζνο 

ςε τυποποιθμζνθ κατάλλθλθ χάρτινθ ςακοφλα. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 

ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

15511210-8 

32.  
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 

(ΣΥΣΚ.410γρ) 

Γάλα εβαπορζ, ςε μεταλλικό κουτί που δεν κα ζχει 
χτυπθκεί, με αναγραφόμενθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ. 

15812100-4 

33.  
ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ 

ΔΛΑΚΕΛΑΣ 3,5% (1lt) 

Γάλα μακράσ διαρκείασ, 3,5% λιπαρά,ςε ςυςκευαςία 
του 1lt όπου κα αναγράφοντα τα ςυςτατικά και θ 

θμερομθνία λιξθσ. 
15511600-9 

34.  
ΗΑΧΑΘ ΚΥΣΤΑΛΛΛΚΘ 

ΛΕΥΚΘ  
(ΣΥΣΚ.1kg) 

Ηάχαρθ λευκι κρυςταλλικισ μορφισ, τυποποιθμζνθ ςε 
χάρτινθ κατάλλθλθ ςυςκευαςία, κακαροφ βάρουσ 1Kg. 

Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφεται θ 
προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

15841000-5 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

35.  
ΚΑΚΑΟ  

(ΣΥΣΚ. 125gr.) 

Κακάο ςκόνθ, τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία, κακαροφ βάρουσ 125Kg. Εξωτερικά τθσ 

ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

15431100-9 

36.  

ΒΟΥΤΥΟ ΜΑΓΑΛΝΘ 
(ΣΥΣΚ.250γρ) 

Βοφτυρο μαργαρίνθ, φυτικισ προζλευςθσ, κατάλλθλθ 
για επάλειψθ ςτο ψωμί. Συςκευαςία τυποποιθμζνθ ςε 
κατάλλθλο πλαςτικό κεςεδάκι, κακαροφ βάρουσ 250g. 

Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 

λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ. 

15612000-1 

37.  

ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ CORN 
FLAKES 

 (ΣΥΣΚ.375γρ) 

Δθμθτριακά τφπου corn flakes, από τραγανζσ νιφάδεσ 
καλαμποκιοφ, εμπλουτιςμζνα με βιταμίνεσ, ςίδθρο 

κ.λ.π. αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 
Τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ πλαςτικι αεροςτεγι 

ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 

εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

15332290-3 

38.  

ΜΑΜΕΛΑΔΑ 500 Γ 

Μαρμελάδα (φράουλα ι βερίκοκο ι ροδάκινο) , 
τυποποιθμζνθ, ςε κατάλλθλθ γυάλινθ ι πλαςτικι 
αεροςτεγι ςυςκευαςία των 500γρ. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ 

προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

15332290-3  

39.  
ΜΡΛΣΚΟΤΑ ΓΕΜΛΣΤΑ 

(200γρ/ΣΥΣΚ) 

Μπιςκότα γεμιςτά με ςοκολάτα ςε ςυςκευαςία των 
200gr. Στθν ςυςκευαςία να αναγράφονται τα 

ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ. 

15530000-2 

40.  

ΡΑΛΛΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ 1 KG 

Ρραλίνα φουντουκιοφ, τυποποιθμζνθ, ςε κατάλλθλθ 
γυάλινθ ι πλαςτικι αεροςτεγι ςυςκευαςία του 1 

κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 

λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

15842200-4  

41.  

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ 
ΣΑΚΟΥΛΑΣ 

 (500γρ) 

Αλάτι ψιλό ςε ςακοφλα αναλλοίωτθ, χωρίσ ίχνοσ 
παραβίαςθσ, με αλάτι κακαρό λευκό, γυαλιςτερό και 

ςπυρωτό. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 

εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ, 
αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

15872400-5 

42.  

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ ΡΑΚΕΝΟ 

(ΣΥΣΚ. 5lt) 

Ελαιόλαδο extra παρκζνο, τυποποιθμζνο και 
ςφραγιςμζνο ςε κατάλλθλο μεταλλικό δοχείο, οξφτθτασ 

0,1, εγχϊριο, αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα EXTRA 
παρκζνο ελαιόλαδο Α' Ροιότθτασ, να πλθροί τουσ 

όρουσ των αγορανομικϊν διατάξεων, με 
αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 

προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ 

15411110-6 

43.  ΘΛΛΕΛΑΛΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 
(ΣΥΣΚ. 5lt) 

Θλιζλαιο Α' Ροιότθτασ που να πλθροί τουσ όρουσ των 
αγορανομικϊν διατάξεων, τυποποιθμζνο και 

15411210-7 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

ςφραγιςμζνο ςε κατάλλθλο πλαςτικό δοχείο, με 
αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 

προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ 

44.  
ΜΟΥΣΤΑΔΑ  
(ΣΥΣΚ. 500gr.) 

Μουςτάρδα απαλι ςε, κατάλλθλθ για τρόφιμα, 
ςυςκευαςία (γυάλινθ ι πλαςτικι) κακαροφ 

περιεχομζνου 500 gr. 
15871250-1 

45.  
ΝΤΟΜΑΤΑ ΡΕΛΤΕΣ 

(ΣΥΣΚ. 410 gr) 

Με τον όρο τοματοπολτόσ εννοείται το προϊόν που 
παραςκευάηεται από τθ ςυμπφκνωςθ του ςαρκϊδουσ 
χυμοφ των νωπϊν καρπϊν τθσ τομάτασ, με αποβολι 

μζρουσ του νεροφ αυτϊν. 

15331427-6 

46.  

ΞΥΔΛ ΑΡΛΟ (ΣΥΣΚ. 
390ml) 

Ξφδι ςε πλαςτικι φιάλθ, με φυςιολογικό χρϊμα, 
αναλλοίωτο, παραςκευαςμζνο από ςταφφλι ςε νόμιμεσ 

προδιαγραφζσ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 12 μθνϊν & αποδεδειγμζνα το προϊόν να 
είναι ευρείασ κατανάλωςθσ. 

15871110-8 

47.  
ΤΣΑΛ  

(ΣΥΣΚ. 10 ΦΑΚΕΛΆΚΛΑ) 

Τςάι τυποποιθμζνο ςε φακελάκια ςε κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία, εμβαπτιηόμενα. Εξωτερικά τθσ 

ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και θ 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

15860000-4 

48.  

ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΒΛΔΕΣ Ι 
ΡΕΝΝΕΣ  
(500γρ) 

Μακαρόνια βίδεσ ι πζννεσ πρόςφατθσ  παραγωγισ, 
από 100% ςιμιγδάλι & αγνά υλικά. Κα πρζπει να 

πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ ενωςιακισ και 
εκνικισ νομοκεςίασ (ΚΡΤ ). Τα ηυμαρικά πρζπει να 

είναι αμιγι, κακαρά και απαλλαγμζνα από ξζνεσ ηωικζσ 
ι φυτικζσ ι ανόργανεσ προςμίξεισ. Κα πρζπει να 

διατίκενται ςε διαφανείσ, ανακυκλϊςιμουσ πλαςτικοφσ 
και ςφραγιςμζνουσ περιζκτεσ (προςυςκευαςία), 

κακαροφ βάρουσ 500γρ 

15850000-1 

49.  
ΜΑΚΑΟΝΛΑ Νο6 

(500γρ) 

Μακαρόνια ςπαγγζτι Νο 6: με θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ, χωρίσ αλλοιϊςεισ. 
15851100-9 

50.  
ΕΒΛΚΛΑ 

ΑΡΟΦΛΟΛΩΜΕΝΑ 
(500γρ) 

εβίκια αποφλοιωμζνα τυποποιθμζνα, παραγωγισ 
τρζχοντοσ ζτουσ, χωρίσ αλλοιϊςεισ, με θμερομθνία 

λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν & αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ. 

03212220-8 

51.  
ΥΗΛ BASMATI  

(500γρ) 

φηι μπαςμάτι αναλλοίωτο, με αναγραφόμενεσ 
προδιαγραφζσ και πρόςφατθ παραγωγι. Α' ποιότθτασ, 

με θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν, 
αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

03212212-9 

52.  
ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ 

 (500γρ) 

Φακζσ ψιλζσ, τυποποιθμζνεσ, παραγωγισ τρζχοντοσ 
ζτουσ, χωρίσ αλλοιϊςεισ με θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 12 μθνϊν & αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ. 

15811000-6 

53.  
ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ 

(500γρ) 

Φαςόλια μζτρια τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ 
ζτουσ, χωρίσ αλλοιϊςεισ με θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 12 μθνϊν & αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ. 

03211300-6 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

54.  
ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ 

ΚΑΡΝΛΣΤΘ ΦΕΤΕΣ 
(ΣΥΣΚ. 160g) 

Γαλοποφλα καπνιςτι ςε φζτεσ, ςε αεροςτεγϊσ 
κλειςμζνθ ςυςκευαςία των 160 gr., ςτθν οποία να 

αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ. 

15872200-3 

55.  
ΤΥΛ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ 

(ΣΥΣΚ. 200Gr.) 

Τυρί για τοςτ ςε φζτεσ από αγελαδινό γάλα, πλιρεσ ςε 
λιπαρά, ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να 

μπορεί να καταναλωκεί ςε τοςτ. 
15131000-5 

56.  

ΓΛΑΟΥΤΛ 
 (ΣΥΣΚ.1 κιλό) 

Γιαοφρτι φρζςκο, ςτραγγιςτό, αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ, από αγελαδινό γάλα πλιρεσ ςε λιπαρά. 
Συςκευαςμζνο κατάλλθλα ςε ςφραγιςμζνο πλαςτικό 

κεςεδάκι, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ τθν θμερομθνία λιξθσ. 

15542300-2 

57.  

ΤΥΛ ΦΕΤΑ 
 (ΣΥΣΚ. 1Kg) 

Τυρί φζτα, φρζςκια ,ΡΟΡ+, από αιγοπρόβειο γάλα, 
πλιρθσ ςε λιπαρά, μζτριασ ςκλθρότθτασ, 

ςυςκευαςμζνθ κατάλλθλα, με θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 

αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

15500000-3 

58.  ΚΑΥ 
 (ΣΥΣΚ. 200 gr.) 

Κάρυ ςε ςκόνθ, ςε γυάλινθ ι πλαςτικι ςυςκευαςία 
ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ 

15872200-3 

59.  
ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ 
 (ΣΥΣΚ. 100 gr.) 

Κουρκουμάσ ςε ςκόνθ, ςε γυάλινθ ι πλαςτικι 
ςυςκευαςία ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία 

λιξθσ 
15872200-3 

60.  ΚΥΜΛΝΟ  
(ΣΥΣΚ. 500gr) 

Κφμινο ςε ςκόνθ, ςε γυάλινθ ι πλαςτικι ςυςκευαςία 
ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ 

 

61.  ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 
ΓΛΥΚΟ  

(ΣΥΣΚ. 500 gr.) 

Ριπζρι κόκκινο γλυκό (πάπρικα), ςε γυάλινθ ι πλαςτικι 
ςυςκευαςία ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία 

λιξθσ 
15872200-3 

62.  ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 
καυτερό 

 (ΣΥΣΚ. 450 gr.) 

Ριπζρι κόκκινο καυτερό, ςε γυάλινθ ι πλαςτικι 
ςυςκευαςία ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία 

λιξθσ 
15872200-3 

63.  
ΡΛΡΕΛ ΜΑΥΟ ΣΚΟΝΘ 

(ΣΥΣΚ.500 gr.) 

Ριπζρι μαφρο ςκόνθ τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 

αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

15872200-3 

 

Ακινα, 27/05/2021 

   Ο Συντάξασ  

  

  

Μαρία Δθμθτροποφλου  

Συντονίςτρια Κοινωνικοφ ΕΚΑΒ  
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7.2. Ραράρτθμα Β’ - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο 
διαδίκτυο τόπο www.promitheus.gov.gr, ςε μορφι αρχείου pdf και xml. 
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7.3. Ραράρτθμα Γ – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα3) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ4. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ…………………………5 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................…………………………………..6 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 
Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................7 τθσ/του 
(Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
“(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............8 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 
....................θμζρεσ 9 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..10. 

                                                 
2  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
3  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
4  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν 
υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
5  ο.π. υπος. 3. 
6  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
7  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007.  

8 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ 
ΕκδιλωςθσΕνδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων 
τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  

9  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
10  ΣΘΜΕΛΩΣΘΓΛΑΤΘΝΤΑΡΕΗΑ:Οχρόνοσιςχφοσπρζπειναείναιμεγαλφτεροσ τουλάχιςτονκατά τριάντα (30) θμζρεσ 
τουχρόνουιςχφοστθσπροςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 

21PROC008692014 2021-05-31



 

111 

 

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 
αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ11. 

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε12. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                 
11  Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
12  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι 
και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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7.4. Ραράρτθμα Δ – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. )  

Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα13)............................. 

Εγγφθςθ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ’ αρικμ. ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, ςφμφωνα με τθν 
(αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 
πζντε (5)θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                 
13  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
3  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
4  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
7  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
8  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον 
ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον 
δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  

9  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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7.5. Ραράρτθμα Ε – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΘΤΛΚΟ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ………… 

ΡΟΣΟΥ …………… € (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.) 

(Κακαρό ποςό: ………… €, Φ.Ρ.Α.: ………€, Σφνολο: ………… €) 

 

« Σ χ ζ δ ι ο  Σ φ μ β α ς θ σ »  

 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΕΛΔΩΝ ΚΑΛ ΑΓΑΚΩΝ ΣΛΤΛΣΘΣ 

 για το Ζργο 

«Ρρομικεια Ρρϊτων Υλϊν και Ειδϊν Σίτιςθσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των Δομϊν 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αττικι και τθν Καςτοριά»,  

ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με τίτλο:  

«Επιχορθγθςθ Ν.Ρ.Λ.Δ. Κοινωνικό Ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ για τθ 

Λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων-Νεφζλθ» με κωδικό 

MIS/ΟΡΣ 5041880 

 

Στθν Ακινα ςιμερα τθν …. θ του μινα ….. του ζτουσ 2020, θμζρα …….….., ςτα γραφεία  του Σωματείου με 
τθν επωνυμία «Κοινωνικό Ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ», μεταξφ  

 του Σωματείου με τθν επωνυμία «Κοινωνικό Ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ»,με δ.τ. 
«Κοινωνικό ΕΚΑΒ», που εδρεφει ςτθν………………, με ΑΦΜ…………., όπωσ εκπροςωπείται νομίμωσ από 
τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. κ. ………………. και  

 τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «………..» που εδρεφει ςτο ………….. με Α.Φ.Μ………. Δ.Ο.Υ.: …….., 
τθλ.:……….., νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον κο …………… του ………………, ςυμφωνικθκαν τα 
ακόλουκα: 

Ο πρϊτοσ με τθν ανωτζρω ιδιότθτά του και ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ-204 Α/15-9-11) « Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - 
Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

2. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 
3. Τθ Διακιρυξθ…  
4. Τθν οικονομικι και τεχνικι προςφορά τθσ εταιρείασ «………………...»  
5. Το υπ. αρικμ. πρωτ. ………/20…. ζγγραφο του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν του Κοινωνικοφ ΕΚΑΒ, με κζμα 

«Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ανάκεςθσ & πρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ» 
6. Τθν απόφαςθ τυο Δ.Σ. … 

 

21PROC008692014 2021-05-31



 

114 

 

Ανακζτει  
Στον δεφτερο ςυμβαλλόμενο τθν Ρρομικεια ………(ςυμπλθρϊνεται ανάλογα) …., ωσ κάτωκι: 
 
ΑΚΟ 1ο ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Αντικείμενο τθσ παροφςθσ είναι θ προμικεια Ειδϊν και Υλικϊν Σίτιςθσ για το Ζργο «Ρρομικεια Ρρϊτων 
Υλϊν και Ειδϊν Σίτιςθσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν των Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αττικι 
και τθν Καςτοριά»,, όπωσ αυτά αναλυτικά περιγράφονται ςτθν οικεία Διακιρυξθ, ςτο Ραράρτθμα Α αυτισ 
και ςτθν τεχνικι προςφορά τθσ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑΣ. 
Σθμειωτζον, θ Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα αυτισ, επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. 
Θ ςφμβαςθ ορίηεται ότι άρχεται από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ και διαρκεί ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι 
του ςυνόλου των προσ προμικεια ειδϊν και όχι πζραν τθσ 31/12/2020. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του 
φυςικοφ αντικειμζνου κατά τα οριηόμενα ςτθν οικεία Διακιρυξθ, θ παροφςα ςφμβαςθ δφναται να 
παρατακεί ιςόχρονα. 
 
ΑΚΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΛΚΘ ΑΞΛΑ  
Θ προςφερόμενθ από τθν ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ τιμι νοείται για τo ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν και τθν 
παράδοςθ αυτϊν, ελευκζρων, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ αυτισ ςτουσ χϊρουσ διανομισ για τουσ 
οποίουσ προορίηεται και ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ, τα ζξοδα μεταφοράσ των και κάκε είδουσ δαπάνθ 
που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και ςτο Ραράρτθμα Α αυτισ. Θ τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακϋ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε καμία μεταβολι για οποιανδιποτε αιτία. 
Ρεραιτζρω, θ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ, κατά τα αναλυτικϊσ ςτθ Διακιρυξθ και ςτο Ραράρτθμα Α αυτισ, οφείλει να 
τυποποιιςει τα δζματα των ωφελουμζνων, να τα μεταφζρει με τα κατάλλθλα οχιματα ,να τα τοποκετιςει 
και να τα παραδϊςει ταξινομθμζνα ανά κατθγορία δζματοσ ςτουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ (ωφελοφμενουσ 
του προγράμματοσ) και εντόσ των χϊρων και ςε διεφκυνςθ που κα οριςκεί. 
 
ΑΚΟ 3ο ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
Τα προσ προμικεια είδθ είναι ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά τθσ προμθκεφτριασ, θ οποία καλφπτει 
τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και των Ραραρτθμάτων τθσ. 
 
ΑΚΟ 4ο ΡΑΑΔΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ 
Θ παράδοςθ και θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ 
και ςτο Ραράρτθμα αυτισ. 

Ο τόποσ ο χρόνοσ και οι ποςότθτεσ του κάκε προϊόντοσ κα οριςτοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Συγκεκριμζνα θ Ανακζτουςα Αρχι κα δίνει ανά εβδομάδα εντολι/παραγγελία ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν 
ποςότθτα για κάκε ζνα από τα προϊόντα που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ (δεν είναι υποχρεωτικι θ 
παραγγελία για το ςφνολο των προϊόντων ςε κάκε δομι) και ο Ανάδοχοσ κα τα παραδίδει ςτο χϊρο που 
κα του υποδεικνφει θ Ανακζτουςα Αρχι. Ειδικότερα, κα δίνεται εντολι κάκε Τρίτθ ςχετικά με τα προϊόντα 
και τισ ποςότθτεσ που κα πρζπει να προμθκεφςει ο Ανάδοχοσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τθν επόμενθ εβδομάδα 
και ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει τα προϊόντα τθσ παραγγελίασ τθν Δευτζρα που ακολουκεί. 

Θ ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να μθν παραγγείλει το ςφνολο των ποςοτιτων που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ και κατά ςυνζπεια να μθν εξαντλθκεί το οικονομικό αντικείμενο τθσ 
Σφμβαςθσ. Αυτό κα εξαρτάται από το ςφνολο των αςυνόδευτων παιδιϊν που κα φιλοξενοφνται ανά 
δομι. 

 

ΑΚΟ 5ο ΡΛΘΩΜΘ 
Θ πλθρωμι ςτθν ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ κα πραγματοποιείται ςτο 100% τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν, για 
κάκε τμθματικι παράδοςθ (διανομι), μετά τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν οριςτικϊν πρωτοκόλλων ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ των, από τθν αρμόδια Οικονομικι Υπθρεςία του Κοινωνικοφ ΕΚΑΒ με ζκδοςθ ςτο 
όνομα τθσ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑΣ χρθματικϊν ενταλμάτων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ και κατόπιν τθσ 
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εκταμίευςθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι των απαραίτθτων χρθματικϊν πόρων από το Ταμείο/τθν 
Διαχειριςτικι Αρχι, ωσ αναφζρεται και αναλυτικά ανωτζρω ςτο άρκρο 5 τθσ οικείασ Διακιρυξθσ. 
Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, οι οποίεσ κα αποδοκοφν 
ςτα δικαιοφχα ταμεία από τθν αρμόδια για τθν πλθρωμι Υπθρεςία. 
Διευκρινίηεται ότι: 
1.Δεν κα γίνεται πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν 
ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ Λ.Κ.Α. από το οποίον να προκφπτει ανυπαρξία 
οφειλισ τθσ επιχείρθςθσ προσ αυτό, διαφορετικά κα αποδίδεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατευκείαν ςτο 
Λ.Κ.Α., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2065/92, άρκρο 39, παρ. 7. κακϊσ και φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί ςτθν ςυμβατικι αξία βαρφνει 
τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα καταβλθκεί από τθν προμθκεφτρια ςτο Δθμόςιο Ταμείο, ςφμφωνα με τισ επί 
του αντικειμζνου τοφτου ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
ΑΚΟ 6ο ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ – ΛΟΛΡΟΛ ΟΟΛ 
Θ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. …………………….. εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ ……………. € τθσ 
τράπεηασ …………………… για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ. 
Θ ανωτζρω εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα επιςτραφεί ςτθν προμθκεφτρια 
μετά τθν πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προβλζπει ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ, το οφειλόμενο ποςό υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο 
ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. 
 
ΑΚΟ 7ο ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016. 
Ρεραιτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι, λόγω του ιδιαίτερου κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ προμικειασ, διατθρεί το 
δικαίωμα αφξθςθσ τθσ προμικειασ των ειδϊν μζχρι και τα επιτρεπόμενα όρια του προχπολογιςμοφ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 132 του Ν. 4412/2016 και κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.5 τθσ οικείασ 
Διακιρυξθσ. 
 
ΑΚΟ 8ο ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ανατίκεται ςτο φορζα βάςει του ν.4412/2016 (Α’147).  
 
ΑΚΟ 9ο ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑΣ – ΚΥΩΣΕΛΣ 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, τον Ν. 2939/2001,τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα 
Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. 
Για κάκε παράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ, θ αρμόδια Επιτροπι επιβάλλει τισ 
προβλεπόμενεσ από τον Ν. 4412/2016 κυρϊςεισ. 
 
ΑΚΟ 10ο ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ – ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 
Θ εν λόγω ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο, από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ 
με αρ. …/2018 Διακιρυξθσ, των Ραραρτθμάτων τθσ και τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ (τεχνικι και οικονομικι) 
τθσ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑΣ εταιρείασ. Για τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του 
Ν.4412/2016, του Ρ.Δ.80/2016. 
Σε περίπτωςθ οιαςδιποτε αςάφειασ τθσ ωσ άνω διακιρυξθσ υπεριςχφει ο Ν. 4412/2016. Τοφτο ιςχφει και 
ςε περίπτωςθ που διατάξεισ τθσ Διακιρυξθσ είναι αντίκετεσ με τον Ν 4412/2016. 
Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και θ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑ καταβάλλουν κάκε 
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προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά 
Δικαςτιρια τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυνετάγθ θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ αναγνϊςτθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία 
και των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια 
πρωτότυπα ςε απλά φφλλα χάρτου. 
Εκ των δφο πρωτοτφπων, το μεν ζνα κα παραλθφκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το δε άλλο κα παραλθφκεί 
από τον εκπρόςωπο τθσ ΡΟΜΘΚΕΥΤΛΑΣ ο οποίοσ διλωςε ότι ενεργεί για λογαριαςμό τθσ. 
 
 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
………………….. 
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7.6. Ραράρτθμα ΣΤ – Τεχνικι Ρροςφορά 

 

Οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προϊόντων το  CPV κακενόσ εξ αυτϊν παρουςιάηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

64.  ΑΑΒΛΚΘ ΡΛΤΑ  
(ΣΥΣΚ. Των 6 
τεμαχίων.) 

Αραβικζσ πίτεσ ςε ςυςκευαςία των 6 τεμαχίων., ςτθν 
οποία κα αναφζρεται θ θμερομθνία λιξθσ. 

15811000-9 

65.  

ΦΥΓΑΝΛΑ ΤΜΜΕΝΘ 
(ΣΥΣΚ.180γρ) 

Φρυγανιά τρίμμα, τυποποιθμζνθ ςε κατάλλθλθ 
αεροςτεγι ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 

αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν, 

αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

15811500-1 

66.  
ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ  

(ΣΥΣΚ. 680-700γρ) 

Ψωμί τοςτ, λευκό ςε ειδικι για τθν φφλαξι του 
ςυςκευαςία, θ οποία κα πλθροί τουσ όρουσ του κϊδικά 
Τροφίμων και Ροτϊν. Στθ ςυςκευαςία κα αναφζρεται θ 

θμερομθνία λιξθσ. 

15811100-7 

67.  ΑΝΛ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ 

Συςκευαςία 1 Kg 15115100-8 

68.  

ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ  
(ΣΥΣΚ. 10 αυγά) 

Αυγά φρζςκα, μεςαίου μεγζκουσ 53-63g, 
τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία των 10 

αυγϊν. Στθ ςυςκευαςία να αναγράφεται ο αρικμόσ του 
ωοςκοπικοφ κζντρου, θ προζλευςθ, θ θμερομθνία 

παραγωγισ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, θ οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 25 θμερϊν. 

15112130-6 

69.  ΒΟΕΛΟ ΚΕΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Συςκευαςία 1 Kg 15111000-9 

70.  ΚΕΜΡΑΡ  
(ΑΝΛ-ΜΟΣΧΑΛ) 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Συςκευαςία 1 Kg 15115000-7 

71.  
ΚΛΜΑΣ ΜΟΣΧΑΛΣΛΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
Συςκευαςία 1 Kg 15131620-7 

72.  ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΛ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Συςκευαςία 1 Kg 15115100-8 

73.  ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΣΤΘΚΟΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

Συςκευαςία 1 Kg 15112130-6 

74.  
ΑΑΚΑΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ  
(ΣΥΣΚ. 1 Kg.) 

Αρακάσ ςυςκευαςίασ 1 kg, αρίςτθσ ποικιλίασ & άμεςθσ 
κατάψυξθσ ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, με 

αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 
προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

03311210-7 

75.  

ΜΡΑΜΛΕΣ ΚΤΨ  
(ΣΥΣΚ. 1 Kg.) 

Μπάμιεσ ςυςκευαςίασ 1 kg, αρίςτθσ ποικιλίασ & 
άμεςθσ κατάψυξθσ ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, με 
αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 

προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

03311210-7 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

76.  ΚΑΟΤΑ Καρότα φρζςκα, μετρίου μεγζκουσ 03221112-4 

77.  ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛΑ Κολοκυκάκια φρζςκα, μετρίου μεγζκουσ 03221250-3 

78.  ΚΕΜΥΔΛ Κρεμμφδια ξερά, μετρίου μεγζκουσ. 03221000-6 

79.  ΛΕΜΟΝΛ ΦΕΣΚΟ Λεμόνια φρζςκα, ϊριμα, μετρίου μεγζκουσ. 03222321-9 

80.  ΜΑΛΔΑΝΟΣ Μαϊντανόσ δζμα φρζςκοσ, ϊριμοσ και πράςινοσ. 15851100-9 

81.  ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ Μελιτηάνεσ φρζςκιεσ, μετρίου μεγζκουσ 03221200-8 

82.  ΡΑΤΑΤΕΣ Ρατάτεσ εγχϊριεσ, φρζςκιεσ μετρίου μεγζκουσ. 03212100-1 

83.  ΡΛΡΕΛΕΣ ΚΑΥΤΕΕΣ Ριπεριζσ φρζςκεσ, μετρίου μεγζκουσ 03221230-7 

84.  ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ-
ΚΕΑΤΟ 

Ριπεριζσ φρζςκεσ, μετρίου μεγζκουσ 03221230-7 

85.  ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΩΛΝΘΣ Ριπεριζσ φρζςκεσ, μετρίου μεγζκουσ 03221230-7 

86.  ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΑΓΓΟΥΛ) 

Αγγοφρι τεμάχιο, φρζςκο, μετρίου μεγζκουσ κατάλλθλο 
για επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

03221320-5 

87.  ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΛΑΧΑΝΟ) 

Λάχανο φρζςκο, μετρίου μεγζκουσ, κατάλλθλο για 
επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

03221320-5 

88.  ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΑΟΥΛΛ) 

Μαροφλι φρζςκο, κανονικοφ μεγζκουσ, κατάλλθλο για 
επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα). 

03221320-5 

89.  ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΤΟΜΑΤΑ) 

Ντομάτα φρζςκια, εγχϊρια, μετρίου μεγζκουσ, 
κατάλλθλθ για επιτραπζηια κατανάλωςθ (ςαλάτα) 

03221320-5 

90.  ΣΕΛΛΝΟ 100 gr Σζλινο, φρζςκο, ϊριμο & πράςινο. 03221113-1 

91.  ΣΚΟΔΑ 
 (ςυςκ. Των 3) 

Σκόρδα μετρίου μεγζκουσ, ςε ςυςκευαςία (δίχτυ) των 3 
τεμαχίων 

03221200-8 

92.  ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΘΛΟ)  

Μιλα ςτάρκιν, φρζςκα, ϊριμα, μετρίου μεγζκουσ. 03120000-8 

93.  ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΡΑΝΑΝΑ) 

Μπανάνεσ φρζςκεσ, κατάλλθλθσ ωρίμανςθσ, μετρίου 
μεγζκουσ ςε τςαμπί 

03222111-4  

94.  

ΑΛΕΥΛ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 
ΧΘΣΕΛΣ  
(1 Kg.) 

Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ από δθμθτριακά, 
απαλλαγμζνο από μικροοργανιςμοφσ, ςυςκευαςμζνο 

ςε τυποποιθμζνθ κατάλλθλθ χάρτινθ ςακοφλα. 
Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 

ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

15511210-8 

95.  
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 

(ΣΥΣΚ.410γρ) 

Γάλα εβαπορζ, ςε μεταλλικό κουτί που δεν κα ζχει 
χτυπθκεί, με αναγραφόμενθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ. 

15812100-4 

96.  
ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ 

ΔΛΑΚΕΛΑΣ 3,5% (1lt) 

Γάλα μακράσ διαρκείασ, 3,5% λιπαρά,ςε ςυςκευαςία 
του 1lt όπου κα αναγράφοντα τα ςυςτατικά και θ 

θμερομθνία λιξθσ. 
15511600-9 

97.  
ΗΑΧΑΘ ΚΥΣΤΑΛΛΛΚΘ 

ΛΕΥΚΘ  
(ΣΥΣΚ.1kg) 

Ηάχαρθ λευκι κρυςταλλικισ μορφισ, τυποποιθμζνθ ςε 
χάρτινθ κατάλλθλθ ςυςκευαςία, κακαροφ βάρουσ 1Kg. 

Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφεται θ 
προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

15841000-5 

98.  
ΚΑΚΑΟ  

(ΣΥΣΚ. 125gr.) 

Κακάο ςκόνθ, τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία, κακαροφ βάρουσ 125Kg. Εξωτερικά τθσ 

ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

15431100-9 

99.  ΒΟΥΤΥΟ ΜΑΓΑΛΝΘ Βοφτυρο μαργαρίνθ, φυτικισ προζλευςθσ, κατάλλθλθ 15612000-1 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

(ΣΥΣΚ.250γρ) για επάλειψθ ςτο ψωμί. Συςκευαςία τυποποιθμζνθ ςε 
κατάλλθλο πλαςτικό κεςεδάκι, κακαροφ βάρουσ 250g. 

Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 

λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ. 

100.  

ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ CORN 
FLAKES 

 (ΣΥΣΚ.375γρ) 

Δθμθτριακά τφπου corn flakes, από τραγανζσ νιφάδεσ 
καλαμποκιοφ, εμπλουτιςμζνα με βιταμίνεσ, ςίδθρο 

κ.λ.π. αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 
Τυποποιθμζνα ςε κατάλλθλθ πλαςτικι αεροςτεγι 

ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 

εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

15332290-3 

101.  

ΜΑΜΕΛΑΔΑ 500 Γ 

Μαρμελάδα (φράουλα ι βερίκοκο ι ροδάκινο) , 
τυποποιθμζνθ, ςε κατάλλθλθ γυάλινθ ι πλαςτικι 
αεροςτεγι ςυςκευαςία των 500γρ. Εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ 

προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

15332290-3  

102.  
ΜΡΛΣΚΟΤΑ ΓΕΜΛΣΤΑ 

(200γρ/ΣΥΣΚ) 

Μπιςκότα γεμιςτά με ςοκολάτα ςε ςυςκευαςία των 
200gr. Στθν ςυςκευαςία να αναγράφονται τα 

ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ. 

15530000-2 

103.  

ΡΑΛΛΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ 1 KG 

Ρραλίνα φουντουκιοφ, τυποποιθμζνθ, ςε κατάλλθλθ 
γυάλινθ ι πλαςτικι αεροςτεγι ςυςκευαςία του 1 

κιλοφ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 

λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. 

15842200-4  

104.  

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ 
ΣΑΚΟΥΛΑΣ 

 (500γρ) 

Αλάτι ψιλό ςε ςακοφλα αναλλοίωτθ, χωρίσ ίχνοσ 
παραβίαςθσ, με αλάτι κακαρό λευκό, γυαλιςτερό και 

ςπυρωτό. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 

εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ, 
αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

15872400-5 

105.  

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ 
ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ ΡΑΚΕΝΟ 

(ΣΥΣΚ. 5lt) 

Ελαιόλαδο extra παρκζνο, τυποποιθμζνο και 
ςφραγιςμζνο ςε κατάλλθλο μεταλλικό δοχείο, οξφτθτασ 

0,1, εγχϊριο, αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα EXTRA 
παρκζνο ελαιόλαδο Α' Ροιότθτασ, να πλθροί τουσ 

όρουσ των αγορανομικϊν διατάξεων, με 
αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 

προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ 

15411110-6 

106.  

ΘΛΛΕΛΑΛΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 
(ΣΥΣΚ. 5lt) 

Θλιζλαιο Α' Ροιότθτασ που να πλθροί τουσ όρουσ των 
αγορανομικϊν διατάξεων, τυποποιθμζνο και 

ςφραγιςμζνο ςε κατάλλθλο πλαςτικό δοχείο, με 
αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ τθν 

προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ 

15411210-7 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

107.  
ΜΟΥΣΤΑΔΑ  
(ΣΥΣΚ. 500gr.) 

Μουςτάρδα απαλι ςε, κατάλλθλθ για τρόφιμα, 
ςυςκευαςία (γυάλινθ ι πλαςτικι) κακαροφ 

περιεχομζνου 500 gr. 
15871250-1 

108.  
ΝΤΟΜΑΤΑ ΡΕΛΤΕΣ 

(ΣΥΣΚ. 410 gr) 

Με τον όρο τοματοπολτόσ εννοείται το προϊόν που 
παραςκευάηεται από τθ ςυμπφκνωςθ του ςαρκϊδουσ 
χυμοφ των νωπϊν καρπϊν τθσ τομάτασ, με αποβολι 

μζρουσ του νεροφ αυτϊν. 

15331427-6 

109.  

ΞΥΔΛ ΑΡΛΟ (ΣΥΣΚ. 
390ml) 

Ξφδι ςε πλαςτικι φιάλθ, με φυςιολογικό χρϊμα, 
αναλλοίωτο, παραςκευαςμζνο από ςταφφλι ςε νόμιμεσ 

προδιαγραφζσ. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 12 μθνϊν & αποδεδειγμζνα το προϊόν να 
είναι ευρείασ κατανάλωςθσ. 

15871110-8 

110.  
ΤΣΑΛ  

(ΣΥΣΚ. 10 ΦΑΚΕΛΆΚΛΑ) 

Τςάι τυποποιθμζνο ςε φακελάκια ςε κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία, εμβαπτιηόμενα. Εξωτερικά τθσ 

ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και θ 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

15860000-4 

111.  

ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΒΛΔΕΣ Ι 
ΡΕΝΝΕΣ  
(500γρ) 

Μακαρόνια βίδεσ ι πζννεσ πρόςφατθσ  παραγωγισ, 
από 100% ςιμιγδάλι & αγνά υλικά. Κα πρζπει να 

πλθροφν τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ ενωςιακισ και 
εκνικισ νομοκεςίασ (ΚΡΤ ). Τα ηυμαρικά πρζπει να 

είναι αμιγι, κακαρά και απαλλαγμζνα από ξζνεσ ηωικζσ 
ι φυτικζσ ι ανόργανεσ προςμίξεισ. Κα πρζπει να 

διατίκενται ςε διαφανείσ, ανακυκλϊςιμουσ πλαςτικοφσ 
και ςφραγιςμζνουσ περιζκτεσ (προςυςκευαςία), 

κακαροφ βάρουσ 500γρ 

15850000-1 

112.  
ΜΑΚΑΟΝΛΑ Νο6 

(500γρ) 

Μακαρόνια ςπαγγζτι Νο 6: με θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 12 μθνϊν, αποδεδειγμζνα ευρείασ 

κατανάλωςθσ, χωρίσ αλλοιϊςεισ. 
15851100-9 

113.  
ΕΒΛΚΛΑ 

ΑΡΟΦΛΟΛΩΜΕΝΑ 
(500γρ) 

εβίκια αποφλοιωμζνα τυποποιθμζνα, παραγωγισ 
τρζχοντοσ ζτουσ, χωρίσ αλλοιϊςεισ, με θμερομθνία 

λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν & αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ. 

03212220-8 

114.  
ΥΗΛ BASMATI  

(500γρ) 

φηι μπαςμάτι αναλλοίωτο, με αναγραφόμενεσ 
προδιαγραφζσ και πρόςφατθ παραγωγι. Α' ποιότθτασ, 

με θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν, 
αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ. 

03212212-9 

115.  
ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ 

 (500γρ) 

Φακζσ ψιλζσ, τυποποιθμζνεσ, παραγωγισ τρζχοντοσ 
ζτουσ, χωρίσ αλλοιϊςεισ με θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 12 μθνϊν & αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ. 

15811000-6 

116.  
ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ 

(500γρ) 

Φαςόλια μζτρια τυποποιθμζνα, παραγωγισ τρζχοντοσ 
ζτουσ, χωρίσ αλλοιϊςεισ με θμερομθνία λιξθσ 

τουλάχιςτον 12 μθνϊν & αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ. 

03211300-6 

117.  
ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ 

ΚΑΡΝΛΣΤΘ ΦΕΤΕΣ 
(ΣΥΣΚ. 160g) 

Γαλοποφλα καπνιςτι ςε φζτεσ, ςε αεροςτεγϊσ 
κλειςμζνθ ςυςκευαςία των 160 gr., ςτθν οποία να 

αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ. 

15872200-3 

118.  ΤΥΛ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ Τυρί για τοςτ ςε φζτεσ από αγελαδινό γάλα, πλιρεσ ςε 15131000-5 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ CPV 

(ΣΥΣΚ. 200Gr.) λιπαρά, ςυςκευαςμζνο κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να 
μπορεί να καταναλωκεί ςε τοςτ. 

119.  

ΓΛΑΟΥΤΛ 
 (ΣΥΣΚ.1 κιλό) 

Γιαοφρτι φρζςκο, ςτραγγιςτό, αποδεδειγμζνα ευρείασ 
κατανάλωςθσ, από αγελαδινό γάλα πλιρεσ ςε λιπαρά. 
Συςκευαςμζνο κατάλλθλα ςε ςφραγιςμζνο πλαςτικό 

κεςεδάκι, με αναγραφόμενθ εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ τθν προζλευςθ τθν θμερομθνία λιξθσ. 

15542300-2 

120.  

ΤΥΛ ΦΕΤΑ 
 (ΣΥΣΚ. 1Kg) 

Τυρί φζτα, φρζςκια ,ΡΟΡ+, από αιγοπρόβειο γάλα, 
πλιρθσ ςε λιπαρά, μζτριασ ςκλθρότθτασ, 

ςυςκευαςμζνθ κατάλλθλα, με θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 6 μθνϊν. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 

αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και 
εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. 

15500000-3 

121.  ΚΑΥ 
 (ΣΥΣΚ. 200 gr.) 

Κάρυ ςε ςκόνθ, ςε γυάλινθ ι πλαςτικι ςυςκευαςία 
ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ 

15872200-3 

122.  
ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ 
 (ΣΥΣΚ. 100 gr.) 

Κουρκουμάσ ςε ςκόνθ, ςε γυάλινθ ι πλαςτικι 
ςυςκευαςία ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία 

λιξθσ 
15872200-3 

123.  ΚΥΜΛΝΟ  
(ΣΥΣΚ. 500gr) 

Κφμινο ςε ςκόνθ, ςε γυάλινθ ι πλαςτικι ςυςκευαςία 
ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ 

 

124.  ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 
ΓΛΥΚΟ  

(ΣΥΣΚ. 500 gr.) 

Ριπζρι κόκκινο γλυκό (πάπρικα), ςε γυάλινθ ι πλαςτικι 
ςυςκευαςία ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία 

λιξθσ 
15872200-3 

125.  ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 
καυτερό 

 (ΣΥΣΚ. 450 gr.) 

Ριπζρι κόκκινο καυτερό, ςε γυάλινθ ι πλαςτικι 
ςυςκευαςία ςτθν οποία να αναγράφεται θ θμερομθνία 

λιξθσ 
15872200-3 

126.  
ΡΛΡΕΛ ΜΑΥΟ ΣΚΟΝΘ 

(ΣΥΣΚ.500 gr.) 

Ριπζρι μαφρο ςκόνθ τυποποιθμζνο ςε κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να 

αναγράφεται θ προζλευςθ και εγγυθμζνθ θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

15872200-3 
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7.7. Ραράρτθμα Κ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ (Δομζσ 1, 2 & 3) 

 

Τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία ……………………..,  με ΑΦΜ:…………………….., ΔOY…………………….., Διεφκυνςθ …………………….., Τ.Κ. ……………………..,  e-

mail:…………………….. 

 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΛΟΝΤΟΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

Μ.Ο. ΤΛΜΘΣ 
/ ΚΛΛΟ Θ 
ΤΕΜΑΧΛΟ 

ΤΛΜΘ / ΚΛΛΟ Ι 
ΤΕΜΑΧΛΟ ΜΕ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
ΚΑΤ ΟΛΚΟΝ  

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΦΡΑ 

ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 
ΦΡΑ 

τμχ kg ςυςκευαςία 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΥΜΕΣ CPV-15810000-9 

ΑΑΒΛΚΘ ΡΛΤΑ (6 
τεμάχια)     201 

201 ςυςκευαςίεσ 
των 6 πιτϊν 

ζκαςτθ   13%    

ΦΥΓΑΝΛΑ ΤΛΜΜΕΝΘ 
(180 γρ)     432 

432 ςυςκευαςίεσ 
των 180γρ εκαςτθ   13%    

ΨΩΜΛ ΤΟΣΤ (700γρ)     1.152 

1152 
ςυςκευαςίεσ των 

700γρ εκάςτθ   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΚΕΑΣ-ΡΟΥΛΕΛΚΑ-ΑΥΓΑ CPV-15100000-9 

ΑΝΛ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 
ΕΛΣΑΓΩΓΘΣ   360   

360 κιλά 
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ (ςυςκ των 
10τμχ)     1.599 

1.599 
ςυςκευαςίεσ των 
10 αυγϊν εκάςτθ   13%    

ΒΟΕΛΟ ΚΕΑΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   600   

600 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    
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ΚΕΜΡΑΡ (ΑΝΛ-
ΜΟΣΧΑΛ) 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ    480   

480 κιλά 
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΚΛΜΑΣ ΜΟΣΧΑΛΣΛΟΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ   1.200   

1.200 κιλά 
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΜΡΟΥΤΛ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   2.400   

2.400 κιλά 
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΚΟΤΟΡΟΥΛΟ ΣΤΘΚΟΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ   480   

480 κιλά 
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΛΑΧΑΝΛΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ CPV-15331170-9 

ΑΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 
(ςυςκ. του 1Kg)     480 

480 ςυςκευαςίεσ 
του 1kg   13%    

ΜΡΑΜΛΕΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ  (ςυςκ. 
του 1Kg)     288 

288 ςυςκευαςίεσ 
του 1kg   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ CPV-03220000-9 

ΚΑΟΤΑ   600   

600 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΚΟΛΟΚΥΚΑΚΛΑ   480   

480 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΚΕΜΥΔΛ   2.880   

2.880 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΛΕΜΟΝΛ ΦΕΣΚΟ   480   

480 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

21PROC008692014 2021-05-31



 

124 

 

ΜΑΛΔΑΝΟΣ 480     

480 τεμάχια 
ςυςκευαςμζνα 

ανα 10   13%    

ΜΕΛΛΤΗΑΝΕΣ   399   

399 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΡΑΤΑΤΕΣ   2.880   

2.880 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΡΛΡΕΛΕΣ ΚΑΥΤΕΕΣ   63   

63 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ-
ΚΕΑΤΟ   384   

384 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΡΛΡΕΛΕΣ ΦΛΩΛΝΘΣ   384   

384 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΑΓΓΟΥΛ) 2.880     

2880 τεμάχια 
ςυςκευαςμζνα 

ανα 10   13%    

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΛΑΧΑΝΟ)   450   

450 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΑΟΥΛΛ) 1.599     

1.599 τεμάχια 
ςυςκευαςμζνα 

ανα 10   13%    

ΣΑΛΑΤΑ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΤΟΜΑΤΑ)   2.880   

2880 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΣΕΛΛΝΟ (100 gr) 240     

240 τεμάχια των 
100gr   

ςυςκευαςμζνα 
ανά 10   13%    
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ΣΚΟΔΑ (ςυςκ. των 3)     321 

321 ςυςκευαςίεσ 
των 3 ςκόρδων 

εκάςτθ   13%    

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΘΛΟ)    4.200   

4.200 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά κιλό   13%    

ΦΟΥΤΟ ΕΡΟΧΘΣ 
(ΜΡΑΝΑΝΑ)   960   

960 κιλά  
ςυςκευαςμζνα 

ανά τςαμπί   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ CPV-15800000-6 

ΑΛΕΥΛ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 
ΧΘΣΕΛΣ (ςυςκ. του 1Kg)     240 

240 ςυςκευαςίεσ 
του 1 κιλοφ   13%    

ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ 
(κονςζρβα των 410Γ) 576   

 

576 τεμάχια 
κονςζρβα των 
410 γρ   13%    

ΓΑΛΑ ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ  
3,5% 1 ΛΛΤΟ 8.199     

8.199 τεμάχια του 
1 λίτρου   13%    

ΗΑΧΑΘ  ΚΥΣΤΑΛΛΛΚΘ 
ΛΕΥΚΘ (ςυςκ. του 1Kg) 801     

801 τεμάχια του 1 
κιλοφ   13%    

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΘ (ςυςκ των 
125 gr) 180     

180 τεμάχια των 
125 γραμμαρίων   13%    

ΜΑΓΑΛΝΘ ΒΟΥΤΥΟ 
ςυςκ. των 250 gr) 960     

960 τεμάχια των 
250 γραμμαρίων   24%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΕΛΔΘ ΡΩΛΝΟΥ CPV-15800000-6 

ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ CORN 
FLAKES (κουτί των 375gr) 96     

96 τεμάχια των 
375 γραμμαρίων   13%    

ΜΑΜΕΛΑΔΑ (ςυςκ των 
500γρ) 1.440     

1.440 τεμάχια 
των 500 
γραμμαρίων   13%    
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ΜΡΛΣΚΟΤΑ ΓΕΜΛΣΤΑ 
(ςυςκ των 200 gr) 2.400     

2.400 τεμάχια 
των 200 
γραμμαρίων   13%    

ΡΑΛΛΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥ 
(ςυςκ του 1Kgr) 360     

360 τεμάχια του 1 
κιλοφ   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΜΑΚΑΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΦΛΜΑ CPV-15800000-6 

ΑΛΑΤΛ ΨΛΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ   480   

480 κιλά 
ςυςκευαςμζνα 
ανά κιλό   13%    

ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 
ΡΑΚΕΝΟ (δοχείο των 
5lit) 144     

144 τεμάχια 
(δοχεία) των 5 
λίτρων   13%    

ΘΛΛΕΛΑΛΟ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ 
(δοχείο των 5lit) 288     

288 τεμάχια 
(δοχεία) των 5 
λίτρων   13%    

ΜΟΥΣΤΑΔΑ (δοχείο των 
500 gr) 288     

288 τεμάχια 
(δοχεία) των 500 
γραμμαρίων   24%    

ΝΤΟΜΑΤΑ ΡΕΛΤΕΣ  
(κονςζρβα των 410γρ) 2.343     

2.343 τεμάχια 
κονςερβϊν των 
410 γραμμαρίων   13%    

ΞΥΔΛ ΑΡΛΟ 390 ml 288     

288 τεμάχια ξφδι 
κλαςςικό των 
390ml   13%    

ΤΣΑΛ (ςυςκ των 10 
φακελακιων) 

 
  1.599 

1.599 
ςυςκευαςίεσ με 
10 φακελάκια 
τςάι εκαςτθ   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΟΣΡΛΑ-ΜΑΚΑΟΝΛΑ-ΥΗΛ CPV-15800000-6 

ΜΑΚΑΟΝΛΑ ΒΛΔΕΣ-
ΡΕΝΝΕΣ (ςυςκ των 1.440     

1.440 τεμάχια 
των 500   13%    
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500gr) γραμμαρίων 

ΜΑΚΑΟΝΛΑ Νο6 (ςυςκ 
των 500 gr) 576     

576 τεμάχια των 
500 γραμμαρίων   13%    

ΕΒΛΚΛΑ 
ΑΡΟΦΛΟΛΩΜΕΝΑ  (ςυςκ 
των 500γρ) 600     

600 τεμάχια των 
500 γραμμαρίων   13%    

ΥΗΛ BASMATI   (ςυςκ 
των 500γρ) 4.320     

4.320 τεμάχια 
των 500 
γραμμαρίων   13%    

ΦΑΚΕΣ ΨΛΛΕΣ   (ςυςκ των 
500γρ) 600     

600 τεμάχια των 
500 γραμμαρίων   13%    

ΦΑΣΟΛΛΑ ΜΕΤΛΑ  (ςυςκ 
των 500γρ) 600     

600 τεμάχια των 
500 γραμμαρίων   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΤΥΛΑ-ΤΥΟΚΟΜΛΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΛΚΑ CPV-03140000-4 

ΓΑΛΟΡΟΥΛΑ ΚΑΡΝΛΣΤΘ 
ΦΕΤΕΣ (ςυςκ των 160 gr) 399     

399 τεμάχια των 
160 γραμμαρίων   13%    

ΤΥΛ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ (ςυςκ 
των 200gr) 801     

801 τεμάχια των 
200 γραμμαρίων   13%    

ΓΛΑΟΥΤΛ (ςυςκ του 1Kg) 960     

960 τεμάχια 
(δοχεία) του 1 
κιλοφ   13%    

ΦΕΤΑ ΤΥΛ   120   

120 κιλά 
ςυςκευαςμζνα 
ανά κιλό   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΜΡΑΧΑΛΚΑ-ΞΘΟΛ ΚΑΡΟΛ CPV-15872000-1 

ΚΑΥ (ςυςκ των 200gr) 240     
240 τεμάχια των 
200 γραμμαρίων    13%    

ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ  (ςυςκ των 
100 gr) 240     

240 τεμάχια των 
100 γραμμαρίων   13%    
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ΚΥΜΛΝΟ  (ςυςκ των 
500gr) 120     

120 τεμάχια των 
500 γραμμαρίων   13%    

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ ΓΛΥΚΟ 
(ςυςκ των 500gr) 48     

48 τεμάχια των 
500 γραμμαρίων   13%    

ΡΛΡΕΛ ΚΟΚΚΛΝΟ 
ΚΑΥΤΕΟ (ςυςκ των 
450gr) 39     

39 τεμάχια των 
450 γραμμαρίων   13%    

ΡΛΡΕΛ ΜΑΥΟ ΣΚΟΝΘ  
(ςυςκ των 500gr) 144     

144 τεμάχια των 
500 γραμμαρίων   13%    

ΣΥΝΟΛΟ    

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
 

 

 

Τόποσ, …/…/2021 

Ο Ρροςφζρων,  
……………………… 
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