
1 

 

        
                                                                                                    
                                

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΙΔΩΝ 

ΨΥΓΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ  ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) 

ΕΤΟΥΣ.  

 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΚΥ/2021/83 

Ημερομηνία: 29/01/2021 
 
 

 

ZACHAROULA
ATHANASOPOULOU

                               
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ21PROC008067515 2021-01-29



 

2 

Περιεχόμενα 

 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 6 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 8 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 8 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 
2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης 10 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 10 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 10 
2.1.4 Γλώσσα 10 
2.1.5 Εγγυήσεις 11 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 12 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 12 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 12 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 13 
Κριτήρια Επιλογής 17 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 17 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 17 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 17 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 18 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 22 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 22 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 22 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 22 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 24 
2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 26 
Προσφορών. 26 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 26 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 27 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 28 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 28 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 29 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30 
3.4  ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 31 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 33 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 34 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 34 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 34 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 34 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 35 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 35 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 36 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 37 

21PROC008067515 2021-01-29



 

3 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 37 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 38 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 38 
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 39 
6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 39 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ 39 
6.3  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 40 
6.4  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- 41 
6.5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 41 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 42 

11.. ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗΣΣ 59 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ –  ΕΕΕΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 5 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 26 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ –  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21PROC008067515 2021-01-29



 

4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
 

Επωνυμία : ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  (ΚΕΘΕΑ) 

Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24 ΜΕΤΣ 

Πόλη : ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός : 11636 

Τηλέφωνο : 210 9241993-6 (εσωτ. 226) 

Φαξ : 210 9241986 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies@kethea.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες : κα Παπακωνσταντίνου  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) : www.kethea.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και ανήκει στους 
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
 
α) Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.kethea.gr (στην επιλογή «Προμήθειες»), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  : www.promitheus.gov.gr . 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 
δ)   H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr (στην επιλογή «Βοήθεια»). 

 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της Σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση 
για το ΚΕΘΕΑ  βαρύνει τον  Κ.Α.Ε 649100000  και συγκεκριμένα : 
 

 Tον προϋπολογισμό του έτους 2021 κατά το ποσό των 226.500,00 € άνευ Φ.Π.Α. (256.220,00€ συ-
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% & 24%) 

 Tον προϋπολογισμό του έτους 2022 κατά το ποσό των  191.272,34 € άνευ Φ.Π.Α. ( 216.341,12€ συ-
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% & 24%) 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης  

 
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός ειδών 
ψυγείου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, για τις ανάγκες των 
θεραπευόμενων μελών στις Μονάδες/ Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ  σε όλη την επικράτεια για 
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χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.  
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 15800000-6 
NUTS: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65 

Οι ετήσιες ενδεικτικές ποσότητες και ο  ετήσιος ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας 

υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες/τμήματα και αναλύεται ως ακολούθως :  

 

 Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 417.772,34 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

(472.561,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% & 24% και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων). 

 
Υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας των ειδών για όλες τις  
παραπάνω ομάδες/τμήματα  («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες ομάδες / ομάδα («μερική 
προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο της προμήθειας των ειδών ανά 
ομάδα/τμήμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 
παρούσας. 
Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα  είδη κάθε ομάδας/τμήματος θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες . 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 13 %  

Φ.Π.Α 
13% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24 % 

Φ.Π.Α 
24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ A’: ΑΤΤΙΚΗ - 
ΒΟΙΩΤΙΑ 

195.620,84 25.430,71 1.752,48 420,59 197.373,32 

ΟΜΑΔΑ Β’: 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΚΑΒΑΛΑ - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 

120.983,68 

 

15.727,88 

 

1.490,04 

 

357,61 

 

122.473,72 

ΟΜΑΔΑ Γ’: 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ - 
ΒΟΛΟΣ) 

30.512,05 
3.966,57 508,24 121,98 31.020,29 

ΟΜΑΔΑ Δ’: 
ΗΠΕΙΡΟΣ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ ) 

16.369,27 
2.128,01 208,44 50,03 16.577,71 

ΟΜΑΔΑ Ε’: 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
(ΠΑΤΡΑ - 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 

 

20.867,72 

 

2.712,80 

 

204,00 

 

48,96 

 

21.071,72 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΝΗΣΙΑ 
ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ-
ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΡΟΔΟΣ 
- ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 

29.069,94 

 

3.779,09 

 

185,64 

 

44,55 

 

29.255,58 

ΣΥΝΟΛΟ 
413.423,50 53.745,06 4.348,84 1.043,72 417.772,34 
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Oι ποσότητες που αναγράφονται ανά είδος στο Παράρτημα Α΄ είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιορι-
στεί κατ΄εκτίμηση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προη-
γούμενα έτη και το ΚΕΘΕΑ  δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογι-
σμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής  
 
 Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω  ειδών στον καθορισμένο συμ-
βατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της 
Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως 
να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότη-
τας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας Διακήρυξης.  
 
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  τιμής επί του συνόλου της προμήθειας των ειδών αθροιστικά ανά ομάδα. 
 
Το ΚΕΘΕΑ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, διατηρεί το 
δικαίωμα να προτείνει την κατακύρωση για μεγαλύτερη  - αύξηση ποσότητας έως 15% ή για μικρότερη - 
μείωση της ποσότητας έως 50% κατά την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο  105 του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη 
Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπονται  από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 
 

 τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  

 τον Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

 του άρθρου 26 Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 
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 τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 τον Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουρικών αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση του 
άρθρου 65 του ν.4172/2013 167) για τον καθορισμό α)των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών 
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» 

 τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 α) του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο ό-
γδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), β) της 
υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, 
όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την 
υπ΄αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020)» καθώς και την 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 
2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019 και  

  γ) του Π.Δ. 148/2007, 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω, 

 Ν.2741/99 , άρθρο 8, πρ.6β («Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις») 
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 την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β'/08-10-2012, Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών), τον Ν. 3526/2007 «παραγωγή και 
διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», 

 την   απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ κατά την 26η Συνεδρίαση στις 13.11.2020 που αφορά στην έγκριση 
σκοπιμότητας της δαπάνης  για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός ειδών 
ψυγείου) για τις ανάγκες των θεραπευόμενων μελών στις Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη 
την επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.  

 την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 490/15.01.2021 με ΑΔΑ: ΩΖΩ8ΟΡ9Υ-ΥΒΕ και ΑΔΑΜ 
21REQ008009849 
  
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13:00μμ 

 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 11/03/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00πμ.  
 
 

1.6 Δημοσιότητα 

 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26/01/2021 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωρινός Αριθμός Δημοσίευσης : ENOTICES-
KETHEA/2021-012038 

 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 105051. 
 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.kethea.gr  στην επιλογή «Προμήθειες». 
 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
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α)  Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
β)  Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
 
γ)  Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

 
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Τεχνικές Προδιαγραφές –Φύλλο Συμμόρφωσης   

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- ΟΜΑΔΕΣ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’- ΕΕΕΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ –ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 
 
2.1.4 Γλώσσα 
 
Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

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

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλική γλώσσα), χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ΄ της 
παρ.1 του άρθρου 14 του ν 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης κα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών , θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.  
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
 
Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) της Παρούσης. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
 
2.2.1.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 25 παρ.1 Ν. 4412/16). 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Υποχρε-
ούνται όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η Σύμβαση και κρι-
θεί ότι απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης (άρ-
θρο 19 παρ.3 Ν. 4412/16). 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
 
2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’), που διαμορφώνεται ανάλογα με την ομάδα για την οποία κατατίθεται 
προσφορά και ανέρχεται στο 2% επί του ποσού της εκτιμώμενης αξίας σε όλα τα είδη της 
προσφερόμενης  ομάδας χωρίς τον Φ.Π.Α.  Αναλυτικότερα οι αξίες φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 
 

ΟΜΑΔΑ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ EKTOΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ A’: ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΙΩΤΙΑ 197.373,32 3.947,47 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 122.473,72 2.449,47 

ΟΜΑΔΑ Γ’: ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ) 31.020,29 620,41 

ΟΜΑΔΑ Δ’: ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ ) 16.577,71 331,55 

ΟΜΑΔΑ Ε’: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 21.071,72 421,43 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ-
ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΡΟΔΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 29.255,58 585,11 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και αντίστοιχα της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 

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

 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016  

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

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.6,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης. 

 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού   
 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (Διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους : 
 
2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  
 

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

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

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
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στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφο-
ρά  στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων ε-
δαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από  την ημερομηνία 
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 

2.2.3.2.   Στις ακόλουθες περιπτώσεις:   
α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας  έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

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

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

 ή/και  
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την 
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αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 

 
2.2.3.4.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  
 

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

(β)  εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας. 

(γ)  εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός   φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ)  εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε)  εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ)  εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ)  εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
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παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ)   εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του. 

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

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

 
        Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό 
την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

κασίας σύναψης της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει οικονομικό φορέα, 
όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της 
παρ. 4. του άρθρου 73 Ν. 4412/2016 
 

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

φους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδεί-
ξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικο-
νομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, 
ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημί-
ωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργα-
σίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κα-
θώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδι-
κημάτων ή παραπτωμάτων.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολο-
γούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήμα-
τος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φο-
ρέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδι-
κασίες σύναψης Σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 ν. 4412/2016 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέ-
ντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016. 
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2.2.3.8.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. 

 
Κριτήρια Επιλογής  
 

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

  
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης θα πρέπει να  
καταθέσουν τις κυριότερες συναφείς συμβάσεις του συγκεκριμένου τύπου προμήθειας που έχουν 
εκτελέσει κατά την διάρκεια της προηγούμενης τριετίας. 
 
 
2.2.7   Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν : 

Να διαθέτουν βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από ιδιωτικό φορέα που είναι διαπιστευμένος 
από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και 
μάλιστα μέλος αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής ή κατά το πρότυπο EN ISO 
22.000:2005, στην έκταση που απαιτείται ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου Οδηγού Υγιεινής, 
ανάλογα με το είδος και την δυναμικότητα της επιχείρησης. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς . Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης.  
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   
 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6  2.2.7 και 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
& 79Α του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ,, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 
 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

  
2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα 
 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 
στο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη Σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν.   
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,         
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1., 
 
 
β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πρίν την υποβολή του ,    
 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 περίπτωση γ’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να 
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έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς . Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού 

  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας) για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
Σύμβασης. 
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 
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Β.3. Δεν απαιτείται   

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της  της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο Ψηφιακά υπογεγραμμένο που θα  δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις 
προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας σε φορείς του 
δημοσίου ή ιδιωτικού Τομέα συνοδευόμενο από κατάλληλες βεβαιώσεις  ορθής εκτέλεσης και 

ολοκλήρωσης αυτών.  

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα απα-

ραίτητα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πρίν την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  
 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
 Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα , 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

Τα έγγραφα της παραγράφου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις τουν.4250/2014(Α΄94). Ει-
δικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στη οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία φέρει υπογραφή έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών. 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου της προμήθειας των ειδών αθροιστικά ανά ομάδα. 
  
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται ανά ομάδα με βάση τις Τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις που ορίζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προμήθειας των ειδών ανά ομάδα/τμήμα.  
 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 
Ηλεκτρονική Διαδικασία 
 
2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

                  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

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

τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, 
εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.  
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγρα-
φα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014(Α΄94) 
είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνε-
ται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική η-
μερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

                 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

 
2.4.2.3.   Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
                 (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

                 (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

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

                  Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4.  Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] .  
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική 
προσφορά –Πίνακα συμμόρφωσης  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 και με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α 
& Β  της διακήρυξης). 

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

                 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς. 

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

                  Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 
σύμβασης. 

                 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα 
τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, 
τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

                 Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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

 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79  και 79Α του ν. 4412/2016,  
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα.Δ’).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Δ. 

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

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

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

 
 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά  
 Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να καταγράφει τα είδη της ομάδας για τα οποία 
συμμετέχει  και πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος Α της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα. 
Συγκεκριμένα η Τεχνική Προσφορά  θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

 
α. Πίνακα με την εμπορική ονομασία των υλικών που προσφέρουν, την επωνυμία του οίκου 
κατασκευής τους και τη χώρα προέλευσης. 
β. Το Φύλλο συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης. 
 
 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής προσφοράς και το Φύλλο συμμόρφωσης 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε αρχείο pdf ψηφιακό υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα και 
προσκομίζονται (με διαβιβαστικό) όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εκτός των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν φέ-
ρουν ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
 
Η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς 
 
 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν.  
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2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών   
 Προσφορών. 
 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται κατωτέρω :  
 
 
Α. Τιμές 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ .  

 

Η οικονομική προσφορά θα αποτυπωθεί στις ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος . 

[Επίσης, ο προσφέρων θα επισυνάψει την οικονομική προσφορά του στον (υπο)φάκελλο “οικονομική 
προσφορά” ανά ομάδα ,ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση  των ειδών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Επισημαίνεται επίσης ότι: 
Επειδή το σύστημα δεν μπορεί να υπολογίσει διαφορετικά ποσοστά Φ.Π.Α (24% & 13%)  η αξιολόγηση 
των οικονομικών προσφορών θα  γίνει με βάση την  καθαρή συνολική αξία του συνόλου των ειδών ανά 
ομάδα. 
 
 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

για κανένα λόγο ή αιτία, ούτε για τους λόγους του άρθρου 388 Α.Κ.. 
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με  
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον  
προϋπολογισμό της Σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην  
παρούσα Διακήρυξη, ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής.  
 
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2.1 της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
 
α)  η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

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

β)  η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
Διακήρυξης, 

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε)  η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων. 

 ζ)  η οποία είναι υπό αίρεση, 
η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ)  η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
11/03/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.  

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις 
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων. 
 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω αναφερόμενη ενιαία απόφαση. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

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

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολο-
γητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
 

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

 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
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Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α’ του Ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  
 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
 
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου  απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 
i)   κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)   δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 
2.2.8.  (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής 
σύμφωνα με της παραγράφου 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της Σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της Σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό μέχρι και 
15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας, και ανάλογα την προσφερόμενη τιμή στα είδη και 
ποσοστό μέχρι 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 
του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 
ανάδοχο.  
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 Ν. 4412/2016. 
 

3.3 Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης  
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά,  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλ-
θει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 ν. 4412/2016 και μόνον στην περί-
πτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κα-
τακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσ-
σει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του ν. 4412/2016) 
η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:  
 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 του ν. 
4412/2016).  
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  
 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:  
 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ.α’ της παρ.1 του άρθρου 9 του π.δ 
39/2017. 
  
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής.  
 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγ-
ξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 
 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ .  
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων  
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την πρ οδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής 
 
Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

 
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και το περιεχόμενο της να είναι σύμφωνο με 
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν. 4412/2016. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου . 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
 

4.3 Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης 

 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1.     Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

                  
4.4.2.   Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην      

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

 
4.4.3.     Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

                 Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του υπεργολάβου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 
 

4.5 Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 
4.5.1   Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016).   

 
4.5.2    Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω ειδών στον καθορισμένο 

συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύ-

ος της Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, 

χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δα-

πάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω ειδών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμ-

βασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής .  

 
 
 
 

21PROC008067515 2021-01-29



 

36 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης  

 
4.6.1.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

α)  η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,  

 
β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, 

 
γ)  η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαικής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών (τμηματική  
παράδοση). Η τιμολόγηση των παραδοθέντων ειδών θα γίνεται με βάση τις προσφερθείσες τιμές  
των αντίστοιχων ειδών, όπως αυτές προκύπτουν από την υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά του 
αναδόχου. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας)  
εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές. 
 

5.1.2.  Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το κόστος για την παράδοση και μεταφορά 
των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης ή και 
οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύψει στο πλαίσιο της παράδοσης των ειδών. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :  

  
α)  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β)    Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 Ν.4412/2016) όπως ισχύει 

γ)   Κράτηση ύψους 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, Ν.3580/2007 η οποία    
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή. 

δ)  Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

ε)     Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016. 

 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που α-

πορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβα-
τικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του Ν. 4412/2016. 

 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
 
α)  τα  είδη δεν φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη Σύμβαση, 
β)  συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του α-
ναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 

 
5.2.2.  Αν το είδος  φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως   μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης 
που ενδεχομένως χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται σε βάρος 
του Αναδόχου πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, 
κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 207 Ν. 4412/2016. 

            Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
ειδών , χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συ-
νολικής ποσότητας αυτών. 

            Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή α-
ντικατάσταση τωνειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντί-
στοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε πε-
ρίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης , 
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 
           Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3.  (Α-
πόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να α-
σκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κα-
τά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
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και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών – Τόπος παράδοσης 

 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 

των Προγραμμάτων /Μονάδων του ΚΕΘΕΑ κατόπιν έγγραφης  παραγγελίας εντός 3 εργάσιμων  
ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της παραγγελίας μέσω emai, fax  που θα αποστέλλει η 
Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο. 

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

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
6.1.3. Όλα τα είδη θα παραδίδονται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις των 

προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης .  
 
6.1.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία  και ώρα που προτίθεται να 
παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.  

           Μετά από κάθε προσκόμιση ειδών στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία  αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, τα είδη, , η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών   

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

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα.ΣΤ της παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται 
με τον/τους ακόλουθο τρόπο: Mακροσκοπικός έλεγχος ή /και εργαστηριακό έλεγχο ή/και πρακτική 
δοκιμασία κατόπιν επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής   

            Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
            Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής των ειδών με παρατηρήσεις –απόρριψης  τωνειδών ) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

            Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

           Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
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παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

            Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

            Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
           Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 
6.2.2. Η τμηματική παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από τις αρμόδιες επιτροπές  των τόπων εκτέλεσης της 
σύμβασης .  

 
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΚΕΘΕΑ και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
το πρόγραμμα, μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής των ειδών και εγγραφής τους στα βιβλία της,  προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του αναδόχου. 

 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από τη Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη Σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
 

6.3  Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

 
6.3.1.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών , με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

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

 
6.3.3.  Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
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6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.4.1  Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 
6.4.2  Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  

 
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών 
του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

6.5 Γενικοί Όροι  

6.5.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσε-

ων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα 

με τη διάταξη του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. 

Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της σε γεγονός 
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από τότε που συνέβησαν, εφόσον αυτό είναι εφικτό δεδομένων των συνθηκών, προ-
σκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκο-
μίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βί-
ας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα της Αναδόχου, διαφορετικά, με 
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώ-
σεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

6.5.2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιη-
θεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που 
έχουν προαναφερθεί στην παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχο-
ντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρού-
νται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κά-
ποιον από αυτούς. 

 
 
                                                                        O Πρόεδρος ΚΕΘΕΑ 

 
 
 
 

                                                                           Χρήστος Λιάπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 
διατάξεις. Οπωσδήποτε δε, σύμφωνα με τη δεδομένη παραγγελία της Υπηρεσίας. Οι ισχύουσες 
διατάξεις  εφαρμόζονται και για την αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων μέχρι και την 
παράδοσή τους στην Υπηρεσία στα σημεία που θα υποδειχθούν από αυτή. 

 

1. ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία 
του ενός (1) κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής, 
συσκευασίας και η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον 3 μήνες  από 
την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.   

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 104 του Κεφαλαίου XΙΙ του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 

 

2. ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 500 γρ. 

Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (τύπου ΦΑΡΙΝΑ) αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 
χάρτινη συσκευασία των 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  
του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον 6 μήνες  από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 104 και 110 του Κεφαλαίου XΙΙ του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 

3. ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% 

Αλεύρι τύπου 70% αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία (1 κιλού ή 
25 κιλών). Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής, συσκευασίας 
και η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον 3 μήνες  από την ημέρα 
παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Κεφαλαίου XΙΙ του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 

 

4. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ  & LIGHT 15 γρ. σε ΔΙΧΤΑΚΙ 

Γάλα εβαπορέ αγελαδινό συμπυκνωμένο, σε διχτάκι που περιέχει 10 πλήρως αεροστεγείς συ-

σκευασίες από λευκοσίδηρο,  καθαρού βάρους 15 γρ. η κάθε μία. Τα λιπαρά του γάλακτος θα εί-

ναι τουλάχιστον 7,5% . Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος θα απέχει τουλάχιστον 9 μήνες από την 

ημέρα παράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 79, 80 και 80α, του  Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

 

5. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400 γρ. 

Γάλα εβαπορέ αγελαδινό συμπυκνωμένο, σε κυτίο καθαρού βάρους 400 γρ. Τα λιπαρά του γάλα-

κτος θα είναι έως 4%. Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος θα απέχει τουλάχιστον 9 μήνες από την 
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ημέρα παράδοσής του. Θα φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύ-

κολο άνοιγμα του κυτίου.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 79, 80 και 80α, του Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

 

6. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 400 γρ. 

Γάλα εβαπορέ αγελαδινό συμπυκνωμένο, σε κυτίο καθαρού βάρους 400 γρ. Τα λιπαρά του γάλα-

κτος θα είναι τουλάχιστον  7,5%. Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος θα απέχει τουλάχιστον 9 μή-

νες από την ημέρα παράδοσής του. Θα φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χει-

ρολαβή για εύκολο άνοιγμα του κυτίου.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 79, 80 και 80α, του  Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

 

7. ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 397 γρ. 

Γάλα ζαχαρούχο συμπυκνωμένο, 397 γραμμαρίων, με περιεκτικότητα σε λιπαρά τουλάχιστον 8%. 

Θα φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα του κυτί-

ου.  Η ημερομηνία λήξης του γάλακτος θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδο-

σής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 79, 80 και 80α, του  Κεφαλαίου ΙΧ, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

 

8. ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,5 ή 1,5 λίτρα 

Νερό εμφιαλωμένο σε κατάλληλη συσκευασία 0,5 ή 1,5 λίτρα.  Εξωτερικά της συσκευασίας να α-

ναγράφεται η προέλευσή του και η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχι-

στον  12 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 149 του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

9. ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ  250 γρ.  
Κανελόνια Α’ ποιότητας από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, ξηρενόμενα εντός ειδικών θαλά-
μων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή  
συσκευασία  των 250 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα πα-
ράδοσής του.  
Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  115,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 

 

 

10. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200 γρ. 
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Κορν φλάουρ αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία των 200 γρ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέ-

χει τουλάχιστον 6 μήνες  από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. 

 Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 110 του Κεφαλαίου XΙΙ του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

11. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500 γρ. 

Κριθαράκι  Α’ ποιότητας από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, ξηρενόμενο εντός ειδικών θαλά-

μων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή  

συσκευασία  των 500 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα πα-

ράδοσής του 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  115,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδι-
κα Τροφίμων και Ποτών. 
 

12. ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500γρ.  
Μακαρονάκι κοφτό Α’ ποιότητας από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, ξηρενόμενο εντός ειδι-
κών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Τυποποιημένο σε κατάλληλη αε-
ροστεγή  συσκευασία  των 500 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παρα-
γωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την 
ημέρα παράδοσής του. 
Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  115,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδι-
κα Τροφίμων και Ποτών. 
 

13. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  Νο 2, Νο 3, Νο 5, Νο 6, Νο 7 & Νο 10, 500 γρ. (οποιοσδήποτε τύπος από τους  α-
ναφερόμενους).  
Μακαρόνια Α’ ποιότητας από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, ξηρενόμενα εντός ειδικών θαλά-
μων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή  
συσκευασία  των 500 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα πα-
ράδοσής του. 
Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  115,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδι-
κα Τροφίμων και Ποτών. 
 
 

14. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ 500 γρ.  

Πένες  Α’ ποιότητας από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, ξηρενόμενες εντός ειδικών θαλάμων 

με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Τυποποιημένες σε κατάλληλη αεροστεγή  συ-

σκευασία  των 500 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λή-

ξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παρά-

δοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  115,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδι-
κα Τροφίμων και Ποτών. 

15. ΜΕΛΙ 1000γρ 

Μέλι Α’ ποιότητας, αγνό, τρόφιμο που παράγουν οι μέλισσες από το νέκταρ των ανθών, συλλέ-

γουν, μεταποιούν, αναμιγνύουν με δικές τους ειδικές ουσίες, αποταμιεύουν και αφήνουν να ωρι-

μάσει μέσα στις κηρήθρες της κυψέλης, χωρίς συντηρητικά σε γυάλινη ή μεταλλική  κατάλληλη 

αεροστεγή  συσκευασία 1.000 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
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κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής 

του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου  67,  του Κεφαλαίου VΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών.  

16. ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 250 γρ. 

Πουρές πατάτας αφυδατωμένος, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συ-

σκευασία των 250 ή 500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  του 

προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες  από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 125 του Κεφαλαίου XΙΙΙ του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών 

17. ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ  500 γρ.  

Ρεβύθια αποφλοιωμένα Α’ ποιότητας. Τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 

500 γραμμαρίων, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλω-

σης του προϊόντος, που θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. Θα πρέ-

πει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος «υγιείς», στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμέ-

να πρακτικά από κάθε ξένο σώμα και ως εκ τούτου να φέρονται στην κατανάλωση σαν «καθαρι-

σμένα». Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες αυτών στους 105°C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες 

του 14%. Κατά τον βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρα-

κτήρες. Όσπρια τα οποία θα βράζουν σε χρόνο μεγαλύτερο του συνήθους, θεωρούνται κατωτέρας 

ποιότητας. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  121,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

18. ΡΥΖΙ (καρολίνα, μπονέτ, νυχάκι, γλασέ , τύπου Μπασμάτι κλπ.) 500 γρ. 

Ρύζι (καρολίνα, μπονέτ, νυχάκι, γλασέ κλπ) αρίστης ποιότητας,   με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ο-

μοιογενείς, καθαρισμένο και αποστειρωμένο. Τυποποιημένο και συσκευασμένο αεροστεγώς σε 

κατάλληλη συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η 

χώρα προέλευσής  του, η ημερομηνία συσκευασίας και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης  του 

προϊόντος.  Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα 

παράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  101,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 

 

19. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ 500 γρ. 

Σιμιγδάλι αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία των 500 γρ. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευσή του και η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος, η οποία 

θα απέχει τουλάχιστον ένα χρόνο  από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 104 και 108 του Κεφαλαίου XΙΙ του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
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20. ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 500 γρ.  

Ταλιατέλες Α’ ποιότητας από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, ξηρενόμενες εντός ειδικών θαλά-

μων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Τυποποιημένες σε κατάλληλη αεροστεγή  

συσκευασία  των 500 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα πα-

ράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  115,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδι-
κα Τροφίμων και Ποτών. 
 

21. ΤΡΑΧΑΝΑΣ  500 γρ.  

Τραχανάς Α’ ποιότητας από σιμιγδάλι  σκληρού σίτου 100%, γάλα 20%, νερό, αυγό 6%, αλάτι, με 

μέσο όξυνσης το γαλακτικό οξύ. Τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 500 

γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου 103 &  115,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

22. ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 γρ.  

Φακές ψιλές Α’ ποιότητας. Τυποποιημένες σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 500 γραμ-

μαρίων, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος, που θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. Θα πρέπει να εί-

ναι ώριμες, φυσιολογικού χρώματος «υγιείς», στιλπνά και μη συρρικνωμένες, απαλλαγμένες πρα-

κτικά από κάθε ξένο σώμα και ως εκ τούτου να φέρονται στην κατανάλωση σαν «καθαρισμένες». 

Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες αυτών στους 105°C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 14%. 

Κατά τον βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 

Φακές οι οποίες θα βράζουν σε χρόνο μεγαλύτερο του συνήθους, θεωρούνται κατωτέρας ποιότη-

τας. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  121,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

23. ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500 γρ.  

Φασόλια γίγαντες Α’ ποιότητας. Τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 500 

γραμμαρίων, με ένδειξη στην συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

του προϊόντος, που θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. Θα πρέπει να 

είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος «υγιείς», στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμένα πρα-

κτικά από κάθε ξένο σώμα και ως εκ τούτου να φέρονται στην κατανάλωση σαν «καθαρισμένα». Η 

υγρασία και οι πτητικές ουσίες αυτών στους 105°C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 14%. 

Κατά τον βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 

Όσπρια τα οποία θα βράζουν σε χρόνο μεγαλύτερο του συνήθους, θεωρούνται κατωτέρας ποιότη-

τας. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  121,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

24. ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ 500 γρ.  

Φασόλια ξερά, μέτρια Α’ ποιότητας. Τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 

500 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλω-
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σης του προϊόντος, που θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. Θα πρέ-

πει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος «υγιείς», στιλπνά και μη συρρικνωμένα, απαλλαγμέ-

να πρακτικά από κάθε ξένο σώμα και ως εκ τούτου να φέρονται στην κατανάλωση σαν «καθαρι-

σμένα». Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες αυτών στους 105°C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες 

του 14%. Κατά τον βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρα-

κτήρες. Όσπρια τα οποία θα βράζουν σε χρόνο μεγαλύτερο του συνήθους, θεωρούνται κατωτέρας 

ποιότητας. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  121,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

25. ΑΛΑΤΙ 1.000 γρ. 

Αλάτι φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για επιτραπέζιο και για μαγει-

ρική, χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από κατάλοιπα των αλυκών, τυποποιημένο σε 

κατάλληλη συσκευασία του 1 κιλού. Να μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα, να μη θολώνει το 

νερό και να μην είναι εξευγενισμένο σε κενό αέρος.  Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος θα απέχει 

τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα παράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  38,  του Κεφαλαίου ΙV, του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 

26. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330 ή 1.500 ml 

Αναψυκτικά (λεμονάδα, πορτοκαλάδα, βυσσινάδα,  γκαζόζα, σόδα) σε πλαστική φιάλη PET 1,5Lit.   

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται  η ημερομηνία λήξης  κατανάλωσης του προϊόντος η 

οποία θα απέχει τουλάχιστον  6 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων  145, 146, 147 και 150,  του Κεφαλαίου VΙ, του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

27. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ τύπου cola 330 ή 1.500 ml 

Αναψυκτικό τύπου cola, σε κατάλληλη συσκευασία των 330 ή 1.500 ml.  Εξωτερικά της συσκευα-

σίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  κατανάλωσης του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλά-

χιστον  6 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 145, 146 & 150  του Κεφαλαίου XV, του Κώδι-

κα Τροφίμων και Ποτών. 

28. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (62γρ) 

Ανθός αραβοσίτου (διαφόρων γεύσεων) αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αερο-

στεγή συσκευασία των 62 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  

του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον 18 μήνες  από την ημέρα παράδοσης του προϊό-

ντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 100 και 103 του Κεφαλαίου XΙΙ του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών 

29. ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ (400 γρ.) 

Ολόκληρες τομάτες σε φυσική κατάσταση, αποφλοιωμένες, αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παρα-

γωγής και συσκευασμένες σε ειδικό μεταλλικό κυτίο (συσκευασία 400 γρ.).  Εξωτερικά της συ-

σκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία  θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής 
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του. Θα φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα του 

κυτίου. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  124,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφί-

μων και Ποτών.  

30.  ΒΑΝΙΛΙΝΗ 

Βανιλίνη μαγειρική. Προϊόν επεξεργασμένης βανίλιας.  Σε συσκευασία 10 φιαλιδίων  των 1,5 

γραμμαρίων έκαστη. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης κατανά-

λωσης του προϊόντος, η οποία  θα απέχει τουλάχιστον 24 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 44  του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών.  

31. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ, ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ, ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ, ΜΠΑΧΑΡΙ, 

ΚΥΜΙΝΟ κ.α.)  

Διάφορα μπαχαρικά (όπως αναφέρονται ανωτέρω) τριμμένο ή ολόκληρο, αρίστης ποιότητας, τυ-

ποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία βάρους 50, 100 ή 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συ-

σκευασίας να αναγράφεται η προέλευσή του  και η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα 

απέχει τουλάχιστον  24 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 37 και  42 του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 

32. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ 500 γρ.  

Νιφάδες δημητριακών αραβοσίτου Α’ ποιότητας εμπλουτισμένες με βιταμίνες, σίδηρο κ.λπ.  Τυ-

ποποιημένες σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 500 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συ-

σκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, που θα απέχει 

τουλάχιστον 6 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων  100 και 103,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

33. ΖΑΜΠΟΝ ΛΑΝΤΣΙΟΝ – ΜΗΤ  200 γρ.  

Ζαμπόν λάντσιον – μητ  από χοιρινό κρέας, Α’ ποιότητας. Τυποποιημένο σε κατάλληλη μεταλλική 

συσκευασία  των 200 γραμμαρίων, με αναγραφή στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής 

και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερο-

μηνία παράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 88, 89, 90 & 91 , του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

34. ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΙΚ 15 γρ. σε συσκευασία των 50 τεμ. 

Ζάχαρη λευκή ψιλή, κρυσταλλικής μορφής, Α’ ποιότητας. Τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη 

συσκευασία  των 15 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας  

του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 63 & 64, του Κεφαλαίου VII, του Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών. 
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35. ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ, 400 γρ.  

Ζάχαρη άχνη με πολύ λεπτούς κόκκους, Α’ ποιότητας,  με περιεκτικότητα σε άμυλο έως 2%. Τυπο-

ποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία  των 400 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα ανα-

γράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει 

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του.   

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 63 & 64, του Κεφαλαίου VII, του Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών. 

36. ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 500γρ.  

Ζάχαρη καστανή, κρυσταλλικής μορφής, Α’ ποιότητας. Τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη συ-

σκευασία  των 500 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας  

του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 63 & 64, του Κεφαλαίου VII, του Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών. 

37. ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ 1.000γρ.  

Ζάχαρη λευκή ψιλή, κρυσταλλικής μορφής, Α’ ποιότητας. Τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη 

συσκευασία  των 1.000 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας  

του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 63 & 64, του Κεφαλαίου VII, του Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών. 

38. ΖΑΧΑΡΙΝΗ ΣΤΙΚ 15 γρ. σε συσκευασία των 100 τεμ 

Ζαχαρίνη τυποποιημένη σε κατάλληλη χάρτινη συσκευασία  των 15 γραμμαρίων. Στη συσκευασία 

θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας  του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 63 & 64, του Κεφαλαίου VII, του Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών. 

39. ΖΩΜΟΣ ΖΩΪΚΟΣ 10 γρ. 

Ζωμός ζωϊκός σε στερεά μορφή (κύβος) που μετατρέπονται σε υγρή, σύμφωνα με τις οδηγίες χρή-

σης, και το οποίο παρασκευάζεται από προϊόντα κρέατος πλούσια σε πρωτεΐνες ή και παράγωγά 

τους (εκχυλίσματα, υδρολύματα) και μπορεί να περιέχει εδώδιμες λιπαρές ύλες, αλάτι, αρτυματι-

κές ύλες, διάφορα άλλα εδώδιμα προϊόντα, με σκοπό τη βελτίωση της γεύσης και σύστασής του.  

Τυποποιημένος σε κατάλληλη συσκευασία των 120 γρ. με την κάθε συσκευασία να περιέχει 12 

κύβους των 10 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  του προϊό-

ντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες  από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. 

Το είδος αυτό  υπάγεται  στις διατάξεις  του  άρθρου 91, του Κεφαλαίου Χ, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

40. ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 10 γρ. 

Ζωμός λαχανικών σε στερεά μορφή (κύβος) που μετατρέπονται σε υγρή, σύμφωνα με τις οδηγίες 

χρήσης, και το οποίο περιέχει χυμό λαχανικών ή εκχυλίσματα λαχανικών, διάφορες βρώσιμες ύ-

λες, αρωματικές ύλες, αρτύματα και υδρολυμένες φυτικές πρωτεΐνες. Τυποποιημένος σε κατάλλη-

λη συσκευασία των 120 γρ. με την κάθε συσκευασία να περιέχει 12 κύβους των 10 γρ. Εξωτερικά 

21PROC008067515 2021-01-29



 

50 

της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλά-

χιστον 12 μήνες  από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. 

Το είδος  αυτό υπάγεται  στις διατάξεις  του  άρθρου 125, του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών.  

 

41. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ(300-350 γρ.)  

Για το προσφερόμενο προϊόν  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  καρποί  Α’ ποιότητας, υγιείς, ώρι-

μοι, με προσθήκη νερού, ζάχαρης και αλατιού, τυποποιημένο σε κατάλληλη  μεταλλική αεροστεγή  

συσκευασία  των 300-350 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγω-

γής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέ-

ρα παράδοσής του.  Θα φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύκο-

λο άνοιγμα του κυτίου. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων  118, 119 & 122,  του Κεφαλαίου ΧΙIΙ, του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

 

42.  ΚΕΤΣΑΠ (500  γρ.)  

Κέτσαπ αρίστης ποιότητας, 500  γρ.,   συσκευασμένη σε κατάλληλη συσκευασία.  Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής 

του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  124,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών.  

 

43.  ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 1.000 γρ.  

Κομπόστα σε ελαφρύ σιρόπι από  φρούτα  Α’ ποιότητας, υγιή, ώριμα, απαλλαγμένα από κουκού-

τσια, με ποσοστό ζάχαρης 14-16%, τυποποιημένο σε μεταλλική  κατάλληλη αεροστεγή  συσκευα-

σία  των 1.000 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής 

του.   

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων  118, 119 & 122,  του Κεφαλαίου ΧΙIΙ, και του 
άρθρου 133, του Κεφαλαίου XIV, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

 

44. ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125 γρ. 

 Κουβερτούρα τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία των 125 γραμμαρίων. Εξωτερικά της  συ-

σκευασίας θα αναγράφονται τα συστατικά και  η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, 

η οποία  θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις  του άρθρου 59 του Κεφαλαίου V του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών. 
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45. ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8γρ. (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

Προϊόν αποξήρανσης της νωπής μαγιάς σε φακελάκι των 8 γραμμαρίων, σε συσκευασία των 3 τε-

μαχίων.  Εξωτερικά της συσκευασίας    θα αναγράφονται τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία  θα απέχει τουλάχιστον 18 μήνες από την ημέρα παράδοσής 

του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις  του άρθρου 33 του ΚεφαλαίουIII  του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών. 

 

46. ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ  450-500 γρ. 

Μαγιονέζα σε μορφή ομοιογενούς παλτού, που παρασκευάζεται από εδώδιμα έλαια με προσθήκη 

κρόκου αυγού, μαγειρικού αλατιού, αρτυμάτων, χυμού λεμονιών ή κιτρικού οξέος και μερικές φο-

ρές ζάχαρης και ξυδιού. Τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 450-500 γραμ-

μαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος, η οποία 

θα απέχει τουλάχιστον 40 ημέρες  από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  41,  του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

47. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΒΥΣΣΙΝΟ) (370 –  410 γρ.) 

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, να   προέρχεται από φρούτα (ροδάκινο, 

φράουλα, βερύκοκο, βύσσινο) χωρίς συντηρητικά, τυποποιημένο σε κατάλληλη   συσκευασία 

(γυάλινη ή πολυπροπυλενίου)  βάρους 370 - 410 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος (εκτός ψυγείου), η οποία θα απέ-

χει τουλάχιστον 9 μήνες από την ημέρα παράδοσής του.   

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων  131 και 132  του Κεφαλαίου ΧΙV, 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

48. ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 110-120 γρ. 

Κρέμα ζαχαροπλαστικής διαφόρων γεύσεων (βανίλια, σοκολάτα κλπ.) τυποποιημένη σε κατάλλη-

λη αεροστεγή συσκευασία των 110 – 120 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας    θα αναγρά-

φονται τα συστατικά και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία  θα απέχει 

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις  του Κεφαλαίου VII του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

49. ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ  500 γρ.  

 Μουστάρδα σε μορφή πάστας, που προκύπτει από ανάμιξη επιτραπέζιας σκόνης μουστάρδας με 

ξύδι ή χυμό λεμονιού   και την προσθήκη ή όχι μικρής ποσότητας ελαιολάδου. Η χρώση επιτρέπε-

ται, με τις χρωστικές και τους όρους του παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ, συντηρητι-

κών και αντιοξειδωτικών του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τυποποιημένη σε κα-

τάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφε-

ται  η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 6 μήνες  από την ημέρα 

παράδοσης του προϊόντος. 

Το είδος αυτό υπάγεται  στις διατάξεις  του  άρθρου  41,  του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 
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50. ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ (200 γρ.) 

Μπέϊκιν πάουντερ 200 γρ. κατάλληλα συσκευασμένο σε βάζο ΡΕΤ ή χαρτοκιβώτιο. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον 

12 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 110, του Κεφαλαίου XΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

51. ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΣΤΙΓΜΗΣ 

Μπεσαμέλ  αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία των 160gr. Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφεται η  ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλά-

χιστον 12 μήνες  από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 104 και 110 του Κεφαλαίου XΙΙ του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών 

52. ΜΠΙΣΚΟΤΑ (ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ) περίπου 225 γρ.  

Μπισκότα (τύπου πτι μπερ) Α’ ποιότητας από αλεύρι σίτου σε ποσοστό 73%. Τυποποιημένα σε κα-

τάλληλη αεροστεγή  συσκευασία περίπου των 225 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξης του προϊό-

ντος θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. Θα αναφέρεται η σύνθεσή 

του και ο τρόπος συντήρησής του (π.χ. διατηρείται σε ψυγείο).  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 100 έως 117 του Κεφαλαίου XII, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

53. ΝΙΣΕΣΤΕΣ (200  γρ.) 

Νισεστές αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 200  γρ. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέ-

χει τουλάχιστον 6 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 117 του Κεφαλαίου XΙΙ του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

54. ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 250ml 

Ξύδι βαλσάμικο αρίστης ποιότητας, οξύτητας τουλάχιστον 6 βαθμών, εμφιαλωμένο σε κατάλληλο 

πλαστικό μπουκάλι των 250 ml. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημέρα εμφιάλωσης.   

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου 39, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

55. ΞΥΔΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟ 400 ml 

Ξύδι αρίστης ποιότητας, οξύτητας τουλάχιστον 6 βαθμών, εμφιαλωμένο σε κατάλληλο πλαστικό 

μπουκάλι των 400 ml. Να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην 

περιέχει αλκοόλη). Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημέρα εμφιάλωσης. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου 39, του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

56. ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 410γρ 
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Τοματοπολτός  διπλής συμπύκνωσης  (28-30%), θα περιέχει στερεά συστατικά από χυμό ντομάτας 

αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και συσκευασμένα σε μεταλλικό ειδικό κυτίο (συσκευ-

ασία 410 γρ. ).  Θα φέρει μεταλλικό ή πλαστικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή, για 

εύκολο άνοιγμα του κυτίου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέ-

λευση, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει του-

λάχιστον 9 μήνες από την ημέρα παράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  124,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών. 
 
 

57. ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, 10τεμ.  

Πίτα ελληνική κλασική 17 cm για σουβλάκια, Α’ ποιότητας. Τυποποιημένες σε κατάλληλη  συ-

σκευασία  των 10τεμ. Καθαρού βάρους 700 - 750 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της η-

μερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.  

Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος θα απέχει τουλάχιστον 9 μήνες από την ημέρα παράδοσης του 

προϊόντος, σε θερμοκρασία -180C . 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  113,  του Κεφαλαίου XXI, του Κώδικα Τροφί-

μων και Ποτών. 

58. ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 570γρ.  

Πραλίνα φουντουκιού σε τυποποιημένη συσκευασία 570γρ. περίπου, η οποία θα περιέχει τουλά-

χιστον 6,5% αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη (10-12% λίπος), αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη 

1% και φουντούκια 4%. Συσκευασμένο κατάλληλα σε αεροστεγώς σφραγισμένο πλαστικό κεσεδά-

κι κατάλληλο για τρόφιμα (PP) πολυπροπυλένιο. Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος θα απέχει 

τουλάχιστον 9 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  59 του Κεφαλαίου V, του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 
 
 

59. ΡΙΓΑΝΗ 100γρ 

Ρίγανη ελληνική αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία βάρους  100  γραμ-

μαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευσή της και η ημερομηνία λήξης  

του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον 24  μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊό-

ντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 37 και  42 του Κεφαλαίου IV, του Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών. 

60. ΡΟΦΗΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (τσάι, μέντα, χαμομήλι κ.α.) 

Ρόφημα στιγμής σε φακελάκι διαφόρων γεύσεων (τσάι,  μέντα,χαμομήλι κ.α.), αρίστης ποιότητας, 

τυποποιημένο σε ατομικά φακελάκια 10 έως 20 τεμαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να ανα-

γράφεται η προέλευσή του και η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον  

12 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου  42 του Κεφαλαίου ΙV, του άρθρου 54 του Κε-

φαλαίου V και του άρθρου 148 του Κεφαλαίου XV του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
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61. ΡΟΦΗΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 500 γρ. 

Ρόφημα στιγμής με κακάο, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία 500 γρ. 

με κακάο αποβουτυρωμένο (10 – 12% λιπαρά) σε ποσοστό τουλάχιστον 16,5%. Εξωτερικά της συ-

σκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον  18 

μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 148 του Κεφαλαίου XV του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

62. ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350γρ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Σιρόπι ζαχαροπλαστικής σε διάφορες γεύσεις (σοκολάτα, βύσσινο, καραμέλα, φράουλα κλπ.), τυ-

ποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία 350 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά και η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον  18 μήνες από 

την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 68  του Κεφαλαίου VII του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 

 

63. ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 γρ. 

Σκόνη σαντιγύ με γεύση σοκολάτας και βανίλιας, τυποποιημένη σε  κατάλληλη αεροστεγή  συ-

σκευασία  των 200 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και η 

ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον  12 μήνες από την ημέρα παρά-

δοσης του προϊόντος. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 68  του Κεφαλαίου VII του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

64. ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350 γρ. 

Μαγειρική σόδα τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία των 350 γραμμαρίων. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφεται  η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον  

12 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις  του άρθρου 34 του Κεφαλαίου III του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

65. ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 160-200 γρ.  

Τόνος εκλεκτής  ποιότητας με ανοιχτόχρωμη και αφράτη σάρκα, διατηρημένο σε λάδι ελιάς, α-

λάτι, τυποποιημένος σε μεταλλική  κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 160-200 γραμμαρί-

ων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του 

προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του.  Θα φέρει 

μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα του κυτίου. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων  92 έως 99,  του Κεφαλαίου ΧΙ,  του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

66. ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 160-200 γρ. 

Τόνος εκλεκτής ποιότητας με ανοιχτόχρωμη και αφράτη σάρκα, διατηρημένο σε νερό, αλάτι, άρ-

τυμα σέλινου και κρεμμυδιού, τυποποιημένος σε μεταλλική  κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  

των 160-200 γραμμαρίων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδο-
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σής του.  Θα φέρει μεταλλικό έλασμα με κυκλική ή άλλης μορφής χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα 

του κυτίου.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 99,  του Κεφαλαίου ΧΙ,  του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

67. ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ  100 γρ. 

Τρούφα σοκολάτα τυποποιημένη σε  κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 100 γραμμαρίων 

περίπου. Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία  λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η 

οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 59 του Κεφαλαίου V,  του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών.  

68. ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ 330 ή 1.500 ml  

Τσάι κρύο διαφόρων γεύσεων (λεμόνι, ροδάκινο, πορτοκάλι, φράουλα κλπ) σε κατάλληλη συ-

σκευασία των 330 ml ή 1.500 ml.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η ημερομηνία λή-

ξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον  12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του 

προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου  148 του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

69. ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ 200 γρ. 

Φρουϊ ζελέ  σε σκόνη άριστης ποιότητας (σε διάφορες γεύσεις φρούτων) που παρασκευάζεται 

αποκλειστικά και μόνο από τις ρητά κατονομαζόμενες επιτρεπόμενες πρώτες ύλες στο άρθρο 132 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, από τις οποίες με ομογενοποίηση, με την προσθήκη νερού ή χυ-

μού φρούτων και φυσικής ζαχαρούχου γλυκαντικής ύλης παρασκευάζονται πηκτές. Στην σύνθεσή 

τους σε κανένα στάδιο της παρασκευής των γλυκών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γλυκαντική 

ουσία πλην της σουκρόζης, φρουκτόζης και γλυκόζης. Τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή  

συσκευασία των 200 γρ.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και η ημερο-

μηνία λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημε-

ρομηνία παράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται  στις διατάξεις  του άρθρου 136, του Κεφαλαίου ΧΙV, του Κώδικα Τροφί-

μων και Ποτών.  

70. ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ 200 γρ.  

Φρουκτόζη κρυσταλλικής μορφής, Α’ ποιότητας.  Τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή συ-

σκευασία  των 200 γραμμαρίων.  Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα πα-

ράδοσής του.   

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων 63 & 64, του Κεφαλαίου VII, του Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών. 

71. ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180 ή 250 γρ.  

Φρυγανιά ομοιόμορφα τριμμένη από αλεύρι σίτου οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας από τα επι-

τρεπόμενα με τους περιορισμούς του άρθρου 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών . Τυποποιημέ-

νη σε κατάλληλη συσκευασία  των 180 ή 250 γραμμαρίων.  Εξωτερικά της συσκευασίας να ανα-
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γράφεται η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 6 μήνες  από την 

ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται  στις διατάξεις  του  άρθρου  113,  του ΚεφαλαίουXII, του Κώδικα Τροφί-

μων και Ποτών. 

72. ΦΡΥΓΑΝΙΑ 500γρ.  

Φρυγανιά  από αλεύρι σίτου οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα με τους πε-

ριορισμούς του άρθρου 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρω-

στικών. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 500 γρ. χωρίς να είναι 

σπασμένο και με τρίμματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η ημερομηνία παραγω-

γής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημε-

ρομηνία παράδοσής του.  

Το είδος  αυτό υπάγεται  στις διατάξεις  των άρθρων 112-117, του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών.  

 

73. ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ (DRESSING) 350 ml 

Χυμός Λεμονιού (DRESSING) αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη συσκευασία των 

350 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται η προέλευσή του και η ημερομηνία λήξης 

του προϊόντος η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου 126  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

74.  ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500 γρ.  

Χυμός τομάτας  ελαφρά  συμπυκνωμένος (7%), αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και 

συσκευασμένος σε ειδικό  χάρτινο κυτίο των 500 γρ.  Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφο-

νται τα συστατικά, η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊό-

ντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  124,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών.  

 

75. ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1 λίτρο 

Φυσικός χυμός φρούτων 100% (πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο, μπανάνα, ανάμεικτος κ.α.) από συ-

μπυκνωμένο φυσικό χυμό φρούτων αρίστης ποιότητας  σε κατάλληλη συσκευασία 1 λίτρου.  Εξω-

τερικά της συσκευασίας να αναγράφεται  η ημερομηνία λήξης  του προϊόντος η οποία θα απέχει 

τουλάχιστον  6 μήνες από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου  147 του Κεφαλαίου XV, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών. 

76.  ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ (400 -500 γρ.)  

Ψιλοκομμένη αποφλοιωμένη τομάτα σε τεμάχια ή φέτες,  αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παρα-

γωγής και συσκευασμένα σε ειδικό μεταλλικό κυτίο των 400 -500 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης 

του προϊόντος, η οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του.  
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Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  124,  του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ, του Κώδικα Τροφί-

μων και Ποτών.  

77. ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΓΚΕΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  (6 τεμ. )  

Ψωμάκια για χάμπουργκερ στρογγυλά, σίτου Α’ ποιότητας. Τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστε-

γή  συσκευασία  των έξι (6) τεμαχίων (περίπου 80 γρ. το τεμάχιο), με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Επιπλέον θα αναφέρεται η σύνθεσή του και ο 

τρόπος συντήρησής του (π.χ. διατηρείται σε ψυγείο). 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων  112 & 113,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

78. ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ  (6 τεμ. ) 

Ψωμάκια για σάντουιτς μακρόστενα, σίτου Α’ ποιότητας. Τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή  

συσκευασία  των έξι (6) τεμαχίων (περίπου 80 γρ. το τεμάχιο), με ένδειξη στη συσκευασία της η-

μερομηνίας λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.    Επιπλέον θα αναφέρεται η σύνθεσή του και ο 

τρόπος συντήρησής του (π.χ. διατηρείται σε ψυγείο).  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων  112 & 113,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

79. ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΦΕΤΕΣ) 680 – 700 γρ.  

Ψωμί για τοστ, λευκό, σίτου Α’ ποιότητας. Τυποποιημένο σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  

των 680 - 700 γραμμαρίων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κα-

τανάλωσης του προϊόντος. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο ως άνω ημερομηνιών, θα είναι 

ένας (1) μήνας. Επιπλέον θα αναφέρεται η σύνθεσή του και ο τρόπος συντήρησής του (π.χ. διατη-

ρείται σε ψυγείο). 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις των  άρθρων  112 & 113,  του Κεφαλαίου ΧΙΙ, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών. 

80. ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΦΙΛΤΡΟΥ) 500 γρ.  

Καφές γαλλικός (φίλτρου) με καφεΐνη,  Α’ ποιότητας, αλεσμένος και καβουρδισμένος. Τυποποιη-

μένος σε κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας 

θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης του προϊόντος (εκτός ψυγείου),  η οποία θα 

απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του.  

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  148,  του Κεφαλαίου ΧV, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών ενώ για  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καφέ θα τηρηθούν και οι 

διατάξεις του άρθρου 50 του Κεφαλαίου V, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

81. ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 750 & 2.750 γρ.  

Καφές στιγμιαίος με καφεΐνη, Α’ ποιότητας, αλεσμένος και καβουρδισμένος. Τυποποιημένος σε 

κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 750 ή 2.750 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος (εκτός ψυγείου),  η 

οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  148,  του Κεφαλαίου ΧV, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών ενώ για  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καφέ θα τηρηθούν και οι 

διατάξεις του άρθρου 50 του Κεφαλαίου V, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
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82. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 190-200 γρ.  

Καφές ελληνικός με καφεΐνη, Α’ ποιότητας, αλεσμένος και καβουρδισμένος. Τυποποιημένος σε 

κατάλληλη αεροστεγή  συσκευασία  των 190-200 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας θα α-

ναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος (εκτός ψυγείου),  η 

οποία θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την ημέρα παράδοσής του. 

Το είδος αυτό υπάγεται στις διατάξεις του  άρθρου  148,  του Κεφαλαίου ΧV, του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών ενώ για  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καφέ θα τηρηθούν και οι 

διατάξεις του άρθρου 50 του Κεφαλαίου V, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
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11..  ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗΣΣ  

 

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης: 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

         Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. Τα είδη θα είναι κατά 
προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα φέρουν 
στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
Αντικειμένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές 
διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.  

ΝΑΙ  

        Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής  του κάθε 
προγράμματος/μονάδας ξεχωριστά, η οποία δύναται να απαγορεύσει την προμήθεια 
αυτών προ της ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου. 

ΝΑΙ  

        Η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό, έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών 
ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνι-
σμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες 
φορές κριθεί απαραίτητο. 

ΝΑΙ  

        Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική πε-
ριγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως απα-
ράδεκτες. 

ΝΑΙ  

        Ο ανάδοχος θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν 
ελαττώματα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα µε τη σχετική 
μελέτη. 

ΝΑΙ  

        Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα είδη  κατά την ε-
κτέλεση της σύμβασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι τεχνικές προδια-
γραφές. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ  

        Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνε-
ται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και θα 
επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση, σε περίπτωση δε που ο προμηθευ-
τής αρνηθεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό ή ακατάλληλο είδος, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα προβεί σε όλες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. 

ΝΑΙ  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
Ημερομηνία…………………………………… 
(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                                                         ΟΜΑΔΑ Α' - ΑΤΤΙΚΗ- ΒΟΙΩΤΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

TIMH 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ANEY ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο Φ.Π.Α
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΝΟΣΤΟ

Σ 

ΑΘΗΝΑ

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

ΑΘΗΝΑ

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

ΘΗΒΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΣΤΡΟΦ

Η
ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.ΠΑ.

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,88 13 52 304 700 10 100 50 15 30 80 1341 1180,08 1333,49

2 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 42 300 486 5 48 50 20 40 100 1091 1254,65 1417,75

3 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,70 13 0 0 0 0 10 0 0 0 10 7 7,91

4 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 13,00 13 312 190 72 10 1 1 0 0 586 7618 8608,34

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15 ΓΡ.ΣΕ ΔΙΧΤΑΚΙ ΤΩΝ 10 ΜΕΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΕΣ & LIGHT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,93 13 66 155 0 35 150 812 60 400 400 2078 1932,54 2183,77

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400 γρ. ΤΕΜ 0,73 13 50 50 924 50 80 150 20 1324 966,52 1092,17

7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 400 γρ. ΤΕΜ 0,82 13 964 2003 560 240 480 50 740 180 200 5417 4441,94 5019,39

8 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  397 γρ. ΤΕΜ 1,10 13 100 48 325 20 14 30 10 40 80 667 733,7 829,08

9 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 0,28 13 0 900 656 300 3500 200 160 0 0 5716 1600,48 1808,54

10 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ 0,12 13 170 1200 0 450 170 1000 0 2990 358,8 405,44

11 ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 0,98 13 150 200 212 20 24 70 10 50 15 751 735,98 831,66

12 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 63 70 144 3 5 45 10 0 12 352 246,4 278,43

13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 172 350 244 25 50 30 60 6 937 562,2 635,29

14 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 200 150 172 30 3 50 10 60 0 675 438,75 495,79

15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 0 300 200 50 40 150 0 740 444 501,72

16 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,50 13 0 2 69 20 3 50 30 50 10 234 117 132,21

17 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,88 13 60 0 110 40 0 0 0 210 184,8 208,82

18 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,76 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

19 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 1078 1300 1120 50 80 90 200 150 15 4083 2245,65 2537,58

20 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 0 156 100 100 0 0 0 356 195,8 221,25

21 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,58 13 244 480 528 30 30 50 20 60 10 1452 842,16 951,64

22 ΜΕΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των 1000 ΓΡ   ΤΕΜ 7,00 13 210 149 369 3 40 35 25 60 15 8 914 6398 7229,74

23 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 1,50 13 12 300 60 30 80 80 0 0 562 843 952,59

24 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 2,20 13 122 370 214 2 18 20 10 100 2 858 1887,6 2132,99

25 ΡΥΖΙ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,93 13 118 200 300 4 20 60 50 50 2 804 747,72 844,92

26 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΣΜΑΤΙ) 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,3 13 0 302 486 10 110 40 100 70 10 1128 1466,4 1657,03

27 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 0 410 100 20 20 20 2 572 457,6 517,09

28 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,75 13 828 700 190 10 20 50 20 0 1818 1363,5 1540,76

29 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 0 0 60 20 0 20 2 102 71,4 80,68

30 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΨΙΛΟ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 82 152 140 5 5 20 15 20 14 453 362,4 409,51

31 ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,2 13 0 200 114 30 6 50 50 20 0 470 564 637,32

32 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,9 13 0 80 2 10 35 10 0 0 137 260,3 294,14

33 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1 13 199 440 258 5 42 110 20 150 0 1224 1224 1383,12

34 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,55 13 70 270 163 10 30 20 20 0 583 1486,65 1679,91

35 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,5 13 150 400 115 4 30 50 20 40 0 809 1213,5 1371,26

36 ΑΛΑΤΙ 1000ΓΡ ΤΕΜ 1 13 292 170 160 4 12 50 14 50 10 2 764 764 863,32

37 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΒΥΣΙΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 0 355 120 40 0 15 80 10 620 620 700,60

38 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML  ΤΕΜ 1 13 5 395 180 40 180 5 0 11 816 816 922,08

39 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 1440 420 150 40 15 35 80 30 2210 2210 2497,30

40 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 437 435 260 40 180 35 80 36 1503 1503 1698,39

41 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΣΟΔΑΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 0,9 13 0 5 30 10 10 0 0 10 65 58,5 66,11

42
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ (COLA,ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΣΟΔΑ ,ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΛΠ)  ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 

ΤΩΝ 330 ML
ΤΕΜ 0,35 13 0 70 0 60 200 0 0 12 342 119,7 135,26

43 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA  ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 941 685 470 40 330 65 40 30 2601 2601 2939,13

44 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 62 ΓΡ ΤΕΜ 0,66 13 0 150 102 20 10 60 40 50 0 432 285,12 322,19
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45 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΥΤΙΟΥ 400 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 0 52 562 150 0 200 0 964 626,6 708,06

46 ΒΑΝΙΛΙΝΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ x 1,5 gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,48 13 56 149 224 20 96 40 20 60 12 677 324,96 367,20

47 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 15 ΓΡ ΤΕΜ 0,5 13 4 70 42 5 3 25 10 10 2 171 85,5 96,62

48 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 3 13 600 615 792 3 90 150 312 600 65 3227 9681 10939,53

49 ΖΑΜΠΟΝ ΛΑΝΤΣΙΟΝ -ΜΗΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,4 13 360 0 30 50 62 0 0 502 702,8 794,16

50 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,03 13 10 0 0 5 5 60 10 90 92,7 104,75

51 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 82 50 192 2 5 25 30 20 10 416 228,8 258,54

52 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,34 13 95 39 11 20 24 45 80 50 40 40 444 594,96 672,30

53 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 2136 1510 1175 10 110 250 580 250 70 25 6116 4281,2 4837,76

54 ΖΑΧΑΡΙΝΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100  ΣΤΙΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 13 0 3 0 7 8 10 0 28 84 94,92

55 ΖΩΜΟΣ ΖΩΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,90 13 77 120 50 30 4 20 25 0 0 326 619,4 699,92

56 ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,85 13 150 200 50 30 4 20 25 0 1 480 888 1003,44

57 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 300-350 ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 250 230 138 25 10 25 70 60 2 810 810 915,30

58 ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,75 13 129 85 47 5 10 30 15 30 5 356 267 301,71

59 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 464 175 180 10 12 70 20 50 10 991 1882,9 2127,68

60 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 1000 GR ΤΕΜ 1,50 13 0 0 20 10 5 30 0 0 65 97,5 110,18

61 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr ΤΕΜ 1,00 13 336 210 644 5 36 150 20 60 200 1661 1661 1876,93

62 ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,70 13 26 52 32 5 10 5 20 1 151 105,7 119,44

63 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8ΓΡ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΜ 0,79 13 40 491 1050 20 400 70 20 25 100 2216 1750,64 1978,22

64 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 450-500ml ΤΕΜ 1,80 13 850 342 200 15 10 150 30 120 10 1727 3108,6 3512,72

65 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΒΥΣΣΙΝΟ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 370-410ΓΡ ΤΕΜ 3,00 13 610 565 436 10 36 40 10 150 15 1872 5616 6346,08

66 ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 110-120ΓΡ ΤΕΜ 0,97 13 0 10 105 6 50 25 130 10 336 325,92 368,29

67 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 50 ΓΡ ΤΕΜ 0,68 13 46 80 72 5 30 10 30 2 275 187 211,31

68 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,10 13 10 133 62 2 2 15 10 30 3 267 293,7 331,88

69 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 ΓΡ ΤΕΜ 1,35 13 0 250 110 10 55 20 0 0 445 600,75 678,85

70 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 225 ΓΡ ΤΕΜ 0,90 13 616 330 390 20 20 300 165 300 215 2356 2120,4 2396,05

71 ΝΙΣΕΣΤΕ 200 gr ΤΕΜ 0,50 13 0 0 2 5 21 3 0 0 31 15,5 17,52

72 ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 250ML ΤΕΜ 1,89 13 49 160 204 5 12 40 24 100 10 604 1141,56 1289,96

73 ΞΥΔΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟ  400ML ΤΕΜ 0,41 13 1142 497 212 10 60 80 34 200 18 5 2258 925,78 1046,13

74 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34ΓΡ ΤΕΜ 0,49 13 210 87 55 5 3 30 20 40 2 452 221,48 250,27

75 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ410 ΓΡ ΤΕΜ 1,60 13 350 632 197 24 100 60 50 3 1416 2265,6 2560,13

76 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100gr ΤΕΜ 1,80 13 305 205 220 5 15 80 22 100 14 966 1738,8 1964,84

77 ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,53 13 38 300 230 5 9 122 40 150 0 894 1367,82 1545,64

78 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 570 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 558 253 368 1 4 35 24 150 22 1415 3537,5 3997,38

79 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΓΡ ΤΕΜ 0,85 13 210 200 173 5 5 10 22 200 8 833 708,05 800,10

80 ΡΟΦΗΜΑ  ΣΤΙΓΜΗΣ (ΤΣΑΪ, ΜΕΝΤΑ,ΧΑΜΟΜΙΛΙ ΚΤΛ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-20 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,97 13 400 330 394 20 20 50 824 100 61 100 2299 2230,03 2519,93

81 ΡΟΦΗΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 123 170 55 10 5 25 17 20 15 440 1100 1243,00

82 ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 2,00 13 0 0 95 20 20 30 0 165 330 372,90

83 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜ 1,20 13 24 40 47 2 3 20 10 10 2 158 189,6 214,25

84 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 160-200 ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 0 80 70 30 170 20 0 0 370 703 794,39

85 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 160-200ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 180 375 300 25 50 100 300 10 1340 2546 2876,98

86 ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 0 120 158 5 4 60 10 20 6 383 440,45 497,71

87 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 330ML ΤΕΜ 0,65 13 0 38 20 20 90 0 0 0 168 109,2 123,40

88 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500ML ΤΕΜ 1,60 13 500 460 100 5 70 0 0 0 1135 1816 2052,08

89 ΦΡΟΥΙ-ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,25 13 12 150 60 10 3 70 30 0 0 335 418,75 473,19

90 ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ  200ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 12 0 20 2 15 24 0 0 73 73 82,49

91 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180-200 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 268 140 262 10 8 10 20 80 6 804 522,6 590,54

92 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,80 13 150 146 70 20 30 70 120 22 628 1130,4 1277,35

93 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ DRESSING 350ML TEM 0,60 13 40 50 0 5 40 12 0 0 147 88,2 99,67

94 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 915 760 990 10 20 200 40 300 0 3235 2102,75 2376,11

95 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 1,40 13 2580 4280 5274 150 900 400 1400 1200 80 16264 22769,6 25729,65

96 ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 0 505 670 150 330 80 700 12 2447 1712,9 1935,58

97 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,60 13 0 500 25 30 15 180 40 250 0 1040 1664 1880,32

98 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ (ΓΙΑ HOT DOG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 0 560 25 30 180 40 0 0 835 1252,5 1415,33

99 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΦΕΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 680 γρ.-700 γρ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 516 1071 1807 30 96 760 512 300 60 5152 7728 8732,64

100 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190-200 ΓΡ ΤΕΜ 2,70 13 297 216 69 30 8 102 45 60 75 15 917 2475,9 2797,77
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101 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 2.750ΓΡ ΤΕΜ 57,00 13 92 102 75 4 35 23 12 5 348 19836 22414,68

102 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 750ΓΡ ΤΕΜ 22,00 13 67 76 30 15 111 45 100 65 50 559 12298 13896,74

103 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 7,00 13 131 319 125 4 36 170 280 80 170 70 1385 9695 10955,35

104 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,08 24 415 310 244 10 12 80 25 100 10 1206 1302,48 1615,08

105 ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  (350 γρ.) ΤΕΜ 2,00 24 36 112 60 12 5 0 0 225 450 558,00

ΣΥΝΟΛΑ 25196 33821 29985 2000 6865 8836 8585 10087 2603 715 128693 197373,32 223224,62
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ΟΜΑΔΑ Β' ΜΕΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΚΑΒΑΛΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

TIMH 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ANEY ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο Φ.Π.Α
ΙΘΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΚΙΒΩΤΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΙΒΩΤΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΡΟ

ΥΠΟΛΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.ΠΑ.

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,88 13 58 510 10 10 588 517,44 584,71

2 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 241 510 5 5 761 875,15 988,92

3 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,70 13 5 0 5 3,5 3,96

4 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 13,00 13 40 0 0 40 520 587,60

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15 ΓΡ.ΣΕ ΔΙΧΤΑΚΙ ΤΩΝ 10 ΜΕΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΕΣ & LIGHT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,93 13 469 480 48 50 1047 973,71 1100,29

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400 γρ. ΤΕΜ 0,73 13 92 42 20 154 112,42 127,03

7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 400 γρ. ΤΕΜ 0,82 13 1020 660 18 10 1708 1400,56 1582,63

8 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  397 γρ. ΤΕΜ 1,10 13 195 470 8 3 676 743,6 840,27

9 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 0,28 13 168 4700 110 150 5128 1435,84 1622,50

10 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ 0,12 13 300 200 150 650 78 88,14

11 ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 0,98 13 206 160 10 0 376 368,48 416,38

12 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 16 130 10 3 159 111,3 125,77

13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 306 410 20 5 741 444,6 502,40

14 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 206 450 20 2 678 440,7 497,99

15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 80 60 0 140 84 94,92

16 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,50 13 64 150 7 3 224 112 126,56

17 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,88 13 7 0 7 6,16 6,96

18 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,76 13 7 0 7 5,32 6,01

19 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 1200 1100 7 20 2327 1279,85 1446,23

20 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 7 5 12 6,6 7,46

21 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,58 13 60 620 45 5 730 423,4 478,44

22 ΜΕΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των 1000 ΓΡ   ΤΕΜ 7,00 13 263 240 35 10 548 3836 4334,68

23 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 1,50 13 360 19 10 389 583,5 659,36

24 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 2,20 13 435 160 20 5 620 1364 1541,32

25 ΡΥΖΙ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,93 13 625 400 10 5 1040 967,2 1092,94

26 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΣΜΑΤΙ) 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,3 13 605 80 36 5 726 943,8 1066,49

27 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 480 300 30 5 815 652 736,76

28 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,75 13 510 360 12 5 887 665,25 751,73

29 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 560 80 18 5 663 464,1 524,43

30 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΨΙΛΟ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 252 200 10 1 463 370,4 418,55

31 ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,2 13 0 400 18 2 420 504 569,52

32 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,9 13 265 260 20 0 545 1035,5 1170,12

33 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1 13 335 550 20 5 910 910 1028,30

34 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,55 13 325 200 6 2 533 1359,15 1535,84

35 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,5 13 435 350 12 5 802 1203 1359,39

36 ΑΛΑΤΙ 1000ΓΡ ΤΕΜ 1 13 330 140 6 3 479 479 541,27

37 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΒΥΣΙΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 0 20 16 0 36 36 40,68

38 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML  ΤΕΜ 1 13 841 200 16 0 1057 1057 1194,41

39 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 851 100 16 0 967 967 1092,71

40 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 871 770 16 0 1657 1657 1872,41

41 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΣΟΔΑΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 0,9 13 10 100 16 0 126 113,4 128,14

42
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ (COLA,ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΣΟΔΑ ,ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΛΠ)  ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 

330 ML
ΤΕΜ 0,35 13 60 62 150 272 95,2 107,58

43 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA  ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 1000 1250 12 0 2262 2262 2556,06

44 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 62 ΓΡ ΤΕΜ 0,66 13 1515 50 12 5 1582 1044,12 1179,86

45 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΥΤΙΟΥ 400 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 680 100 55 10 845 549,25 620,65

46 ΒΑΝΙΛΙΝΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ x 1,5 gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,48 13 118 140 4 3 265 127,2 143,74

47 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 15 ΓΡ ΤΕΜ 0,5 13 58 30 6 3 97 48,5 54,81

48 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 3 13 620 670 70 5 1365 4095 4627,35

49 ΖΑΜΠΟΝ ΛΑΝΤΣΙΟΝ -ΜΗΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,4 13 5 0 0 5 7 7,91

50 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,03 13 0 12 2 15 29 29,87 33,75  
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51 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 108 100 4 3 215 118,25 133,62

52 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,34 13 170 30 9 25 234 313,56 354,32

53 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 1889 1600 23 10 3522 2465,4 2785,90

54 ΖΑΧΑΡΙΝΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100  ΣΤΙΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 13 7 10 17 51 57,63

55 ΖΩΜΟΣ ΖΩΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,90 13 50 130 4 10 194 368,6 416,52

56 ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,85 13 45 80 4 10 139 257,15 290,58

57 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 300-350 ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 446 330 26 3 805 805 909,65

58 ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,75 13 58 50 4 3 115 86,25 97,46

59 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 221 500 12 5 738 1402,2 1584,49

60 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 1000 GR ΤΕΜ 1,50 13 28 50 17 0 95 142,5 161,03

61 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr ΤΕΜ 1,00 13 354 300 6 5 665 665 751,45

62 ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,70 13 47 50 4 3 104 72,8 82,26

63 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8ΓΡ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΜ 0,79 13 673 90 4 5 772 609,88 689,16

64 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 450-500ml ΤΕΜ 1,80 13 503 450 14 5 972 1749,6 1977,05

65 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΒΥΣΣΙΝΟ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 370-410ΓΡ ΤΕΜ 3,00 13 309 600 18 3 930 2790 3152,70

66 ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 110-120ΓΡ ΤΕΜ 0,97 13 1200 130 8 0 1338 1297,86 1466,58

67 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 50 ΓΡ ΤΕΜ 0,68 13 51 60 6 3 120 81,6 92,21

68 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,10 13 231 40 4 5 280 308 348,04

69 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 ΓΡ ΤΕΜ 1,35 13 501 200 6 10 717 967,95 1093,78

70 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 225 ΓΡ ΤΕΜ 0,90 13 760 510 70 30 1370 1233 1393,29

71 ΝΙΣΕΣΤΕ 200 gr ΤΕΜ 0,50 13 0 70 6 0 76 38 42,94

72 ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 250ML ΤΕΜ 1,89 13 416 50 6 5 477 901,53 1018,73

73 ΞΥΔΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟ  400ML ΤΕΜ 0,41 13 872 310 38 10 1230 504,3 569,86

74 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34ΓΡ ΤΕΜ 0,49 13 58 150 4 3 215 105,35 119,05

75 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ410 ΓΡ ΤΕΜ 1,60 13 435 310 26 3 774 1238,4 1399,39

76 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100gr ΤΕΜ 1,80 13 320 160 13 3 496 892,8 1008,86

77 ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,53 13 70 400 16 15 501 766,53 866,18

78 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 570 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 340 300 12 3 655 1637,5 1850,38

79 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΓΡ ΤΕΜ 0,85 13 239 260 12 3 514 436,9 493,70

80 ΡΟΦΗΜΑ  ΣΤΙΓΜΗΣ (ΤΣΑΪ, ΜΕΝΤΑ,ΧΑΜΟΜΙΛΙ ΚΤΛ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-20 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,97 13 491 600 74 20 1185 1149,45 1298,88

81 ΡΟΦΗΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 313 152 7 5 477 1192,5 1347,53

82 ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 2,00 13 519 140 4 0 663 1326 1498,38

83 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜ 1,20 13 45 25 2 3 75 90 101,70

84 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 160-200 ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 635 300 10 0 945 1795,5 2028,92

85 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 160-200ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 80 10 15 105 199,5 225,44

86 ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 90 70 2 3 165 189,75 214,42

87 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 330ML ΤΕΜ 0,65 13 25 70 100 195 126,75 143,23

88 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500ML ΤΕΜ 1,60 13 58 200 32 0 290 464 524,32

89 ΦΡΟΥΙ-ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,25 13 100 120 6 5 231 288,75 326,29

90 ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ  200ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 2 1 0 3 3 3,39

91 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180-200 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 262 80 2 3 347 225,55 254,87

92 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,80 13 97 160 22 5 284 511,2 577,66

93 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ DRESSING 350ML TEM 0,60 13 570 850 18 10 1448 868,8 981,74

94 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 1470 710 40 15 2235 1452,75 1641,61

95 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 1,40 13 4310 5720 560 60 10650 14910 16848,30

96 ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 425 780 120 10 1335 934,5 1055,99

97 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,60 13 300 450 10 0 760 1216 1374,08

98 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ (ΓΙΑ HOT DOG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 600 300 10 0 910 1365 1542,45

99 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΦΕΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 680 γρ.-700 γρ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 1262 1400 60 20 2742 4113 4647,69

100 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190-200 ΓΡ ΤΕΜ 2,70 13 367 400 14 10 791 2135,7 2413,34

101 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 2.750ΓΡ ΤΕΜ 57,00 13 200 80 4 5 289 16473 18614,49

102 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 750ΓΡ ΤΕΜ 22,00 13 150 50 16 10 226 4972 5618,36

103 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 7,00 13 500 220 8 30 758 5306 5995,78

104 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,08 24 238 500 20 5 763 824,04 1021,81

105 ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  (350 γρ.) ΤΕΜ 2,00 24 306 27 0 0 333 666 825,84

ΣΥΝΟΛΑ 40939 38156 2726 1227 83048 122473,72 138559,21
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ΝΟΜΟΣ Γ'-ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ -ΒΟΛΟΣ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

TIMH 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ANEY ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο Φ.Π.Α
 ΕΞΟΔΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.ΠΑ.

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,88 13 30 18 48 42,24 47,73

2 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 30 11 41 47,15 53,28

3 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,70 13 0 10 10 7 7,91

4 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 13,00 13 170 0 170 2210 2497,30

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15 ΓΡ.ΣΕ ΔΙΧΤΑΚΙ ΤΩΝ 10 ΜΕΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΕΣ & LIGHT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,93 13 60 20 80 74,4 84,07

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400 γρ. ΤΕΜ 0,73 13 0 20 20 14,6 16,50

7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 400 γρ. ΤΕΜ 0,82 13 700 50 750 615 694,95

8 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  397 γρ. ΤΕΜ 1,10 13 180 20 200 220 248,60

9 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 0,28 13 60 25 85 23,8 26,89

10 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ 0,12 13 500 150 650 78 88,14

11 ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 0,98 13 65 15 80 78,4 88,59

12 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 25 6 31 21,7 24,52

13 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 60 11 71 42,6 48,14

14 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 60 15 75 48,75 55,09

15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,50 13 25 23 48 24 27,12

16 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,88 13 0 30 30 26,4 29,83

17 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 400 20 420 231 261,03

18 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,58 13 80 205 285 165,3 186,79

19 ΜΕΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των 1000 ΓΡ   ΤΕΜ 7,00 13 180 12 192 1344 1518,72

20 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 1,50 13 0 18 18 27 30,51

21 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 2,20 13 120 5 125 275 310,75

22 ΡΥΖΙ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,93 13 200 8 208 193,44 218,59

23 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΣΜΑΤΙ) 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,3 13 0 16 16 20,8 23,50

24 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 100 2 102 81,6 92,21

25 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,75 13 300 2 302 226,5 255,95

26 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 100 2 102 71,4 80,68

27 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΨΙΛΟ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 20 9 29 23,2 26,22

28 ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,2 13 55 22 77 92,4 104,41

29 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,9 13 100 4 104 197,6 223,29

30 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1 13 170 20 190 190 214,70

31 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,55 13 35 15 50 127,5 144,08

32 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,5 13 65 20 85 127,5 144,08

33 ΑΛΑΤΙ 1000ΓΡ ΤΕΜ 1 13 180 10 190 190 214,70

34 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΒΥΣΙΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 0 32 32 32 36,16

35 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML  ΤΕΜ 1 13 70 33 103 103 116,39

36 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 70 65 135 135 152,55

37 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 150 65 215 215 242,95

38 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΣΟΔΑΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 0,9 13 0 40 40 36 40,68

39
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ (COLA,ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΣΟΔΑ ,ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΛΠ)  ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 

330 ML
ΤΕΜ 0,35 13 50 310 360 126 142,38

40 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA  ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 350 80 430 430 485,90

41 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 62 ΓΡ ΤΕΜ 0,66 13 750 25 775 511,5 578,00

42 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΥΤΙΟΥ 400 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 0 110 110 71,5 80,80

43 ΒΑΝΙΛΙΝΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ x 1,5 gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,48 13 400 14 414 198,72 224,55

44 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 15 ΓΡ ΤΕΜ 0,5 13 30 8 38 19 21,47

45 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 3 13 280 10 290 870 983,10

46 ΖΑΜΠΟΝ ΛΑΝΤΣΙΟΝ -ΜΗΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,4 13 0 10 10 14 15,82

47 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,03 13 0 12 12 12,36 13,97

48 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 50 13 63 34,65 39,15

49 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,34 13 25 20 45 60,3 68,14

50 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 1000 50 1050 735 830,55

51 ΖΑΧΑΡΙΝΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100  ΣΤΙΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 13 0 4 4 12 13,56
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52 ΖΩΜΟΣ ΖΩΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,90 13 45 12 57 108,3 122,38

53 ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,85 13 25 12 37 68,45 77,35

54 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 300-350 ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 60 30 90 90 101,70

55 ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,75 13 60 9 69 51,75 58,48

56 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 250 16 266 505,4 571,10

57 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 1000 GR ΤΕΜ 1,50 13 25 5 30 45 50,85

58 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr ΤΕΜ 1,00 13 180 20 200 200 226,00

59 ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,70 13 50 4 54 37,8 42,71

60 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8ΓΡ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΜ 0,79 13 0 20 20 15,8 17,85

61 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 450-500ml ΤΕΜ 1,80 13 65 16 81 145,8 164,75

62 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΒΥΣΣΙΝΟ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 370-410ΓΡ ΤΕΜ 3,00 13 230 20 250 750 847,50

63 ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 110-120ΓΡ ΤΕΜ 0,97 13 0 15 15 14,55 16,44

64 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 50 ΓΡ ΤΕΜ 0,68 13 50 5 55 37,4 42,26

65 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,10 13 15 5 20 22 24,86

66 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 ΓΡ ΤΕΜ 1,35 13 20 13 33 44,55 50,34

67 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 225 ΓΡ ΤΕΜ 0,90 13 400 60 460 414 467,82

68 ΝΙΣΕΣΤΕ 200 gr ΤΕΜ 0,50 13 0 6 6 3 3,39

69 ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 250ML ΤΕΜ 1,89 13 150 29 179 338,31 382,29

70 ΞΥΔΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟ  400ML ΤΕΜ 0,41 13 300 25 325 133,25 150,57

71 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34ΓΡ ΤΕΜ 0,49 13 100 7 107 52,43 59,25

72 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ410 ΓΡ ΤΕΜ 1,60 13 450 15 465 744 840,72

73 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100gr ΤΕΜ 1,80 13 40 9 49 88,2 99,67

74 ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,53 13 30 30 60 91,8 103,73

75 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 570 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 270 9 279 697,5 788,18

76 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΓΡ ΤΕΜ 0,85 13 70 8 78 66,3 74,92

77 ΡΟΦΗΜΑ  ΣΤΙΓΜΗΣ (ΤΣΑΪ, ΜΕΝΤΑ,ΧΑΜΟΜΙΛΙ ΚΤΛ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-20 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,97 13 30 120 150 145,5 164,42

78 ΡΟΦΗΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 70 8 78 195 220,35

79 ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 2,00 13 30 15 45 90 101,70

80 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜ 1,20 13 15 5 20 24 27,12

81 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 160-200 ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 120 60 180 342 386,46

82 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 160-200ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 40 60 100 190 214,70

83 ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 35 10 45 51,75 58,48

84 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 330ML ΤΕΜ 0,65 13 60 70 130 84,5 95,49

85 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500ML ΤΕΜ 1,60 13 20 50 70 112 126,56

86 ΦΡΟΥΙ-ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,25 13 30 15 45 56,25 63,56

87 ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ  200ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 0 3 3 3 3,39

88 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180-200 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 200 20 220 143 161,59

89 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,80 13 0 40 40 72 81,36

90 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ DRESSING 350ML TEM 0,60 13 0 12 12 7,2 8,14

91 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 20 13 33 21,45 24,24

92 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 1,40 13 2000 300 2300 3220 3638,60

93 ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 0 105 105 73,5 83,06

94 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,60 13 120 110 230 368 415,84

95 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ (ΓΙΑ HOT DOG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 120 15 135 202,5 228,83

96 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΦΕΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 680 γρ.-700 γρ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 320 136 456 684 772,92

97 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190-200 ΓΡ ΤΕΜ 2,70 13 30 15 45 121,5 137,30

98 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 2.750ΓΡ ΤΕΜ 57,00 13 100 10 110 6270 7085,10

99 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 750ΓΡ ΤΕΜ 22,00 13 40 5 45 990 1118,70

100 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 7,00 13 180 35 215 1505 1700,65

101 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,08 24 260 18 278 300,24 372,30

102 ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  (350 γρ.) ΤΕΜ 2,00 24 100 4 104 208 257,92

ΣΥΝΟΛΑ 14120 3369 17489 31020,29 35108,83
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ΝΟΜΟΣ Δ' ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

TIMH 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ANEY ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο Φ.Π.Α

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΑΡΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.ΠΑ.

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,88 13 110 110 96,8 109,38

2 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 84 84 96,6 109,16

3 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 13,00 13 24 24 312 352,56

4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15 ΓΡ.ΣΕ ΔΙΧΤΑΚΙ ΤΩΝ 10 ΜΕΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΕΣ & LIGHT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,93 13 226 24 250 232,5 262,73

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400 γρ. ΤΕΜ 0,73 13 120 120 87,6 98,99

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 400 γρ. ΤΕΜ 0,82 13 68 24 92 75,44 85,25

7 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  397 γρ. ΤΕΜ 1,10 13 20 20 22 24,86

8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 0,28 13 592 592 165,76 187,31

9 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ 0,12 13 1350 1350 162 183,06

10 ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 0,98 13 56 56 54,88 62,01

11 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 36 36 25,2 28,48

12 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 84 84 50,4 56,95

13 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 96 96 62,4 70,51

14 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,50 13 48 48 24 27,12

15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,88 13 100 100 88 99,44

16 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,76 13 0 0 0 0,00

17 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 342 342 188,1 212,55

18 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,58 13 200 200 116 131,08

19 ΜΕΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των 1000 ΓΡ   ΤΕΜ 7,00 13 73 73 511 577,43

20 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 1,50 13 24 24 36 40,68

21 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 2,20 13 84 84 184,8 208,82

22 ΡΥΖΙ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,93 13 124 124 115,32 130,31

23 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 124 124 99,2 112,10

24 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,75 13 100 100 75 84,75

25 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 124 124 86,8 98,08

26 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΨΙΛΟ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 45 45 36 40,68

27 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,9 13 12 12 22,8 25,76

28 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1 13 144 144 144 162,72

29 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,55 13 62 62 158,1 178,65

30 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,5 13 144 144 216 244,08

31 ΑΛΑΤΙ 1000ΓΡ ΤΕΜ 1 13 57 57 57 64,41

32 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΒΥΣΙΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 11 11 11 12,43

33 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML  ΤΕΜ 1 13 59 15 74 74 83,62

34 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 76 76 76 85,88

35 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 157 15 172 172 194,36

36
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ (COLA,ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΣΟΔΑ ,ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΛΠ)  ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 

330 ML
ΤΕΜ 0,35 13 0 100 100 35 39,55

37 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA  ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 469 15 484 484 546,92

38 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 62 ΓΡ ΤΕΜ 0,66 13 24 24 15,84 17,90

39 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΥΤΙΟΥ 400 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 50 50 32,5 36,73

40 ΒΑΝΙΛΙΝΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ x 1,5 gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,48 13 57 57 27,36 30,92

41 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 15 ΓΡ ΤΕΜ 0,5 13 53 53 26,5 29,95

42 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 3 13 240 240 720 813,60

43 ΖΑΜΠΟΝ ΛΑΝΤΣΙΟΝ -ΜΗΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,4 13 24 24 33,6 37,97

44 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,03 13 42 2 44 45,32 51,21

45 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 51 51 28,05 31,70

46 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,34 13 2 2 2,68 3,03

47 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 490 4 494 345,8 390,75

48 ΖΑΧΑΡΙΝΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100  ΣΤΙΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 13 2 2 6 6,78

49 ΖΩΜΟΣ ΖΩΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,90 13 55 55 104,5 118,09

50 ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,85 13 53 53 98,05 110,80

51 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 300-350 ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 24 24 24 27,12

21PROC008067515 2021-01-29



 

68 

52 ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,75 13 52 52 39 44,07

53 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 256 256 486,4 549,63

54 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 1000 GR ΤΕΜ 1,50 13 10 10 15 16,95

55 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr ΤΕΜ 1,00 13 63 63 63 71,19

56 ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,70 13 25 25 17,5 19,78

57 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8ΓΡ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΜ 0,79 13 72 72 56,88 64,27

58 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 450-500ml ΤΕΜ 1,80 13 162 3 165 297 335,61

59 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΒΥΣΣΙΝΟ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 370-410ΓΡ ΤΕΜ 3,00 13 157 2 159 477 539,01

60 ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 110-120ΓΡ ΤΕΜ 0,97 13 60 60 58,2 65,77

61 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 50 ΓΡ ΤΕΜ 0,68 13 36 36 24,48 27,66

62 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,10 13 33 33 36,3 41,02

63 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 ΓΡ ΤΕΜ 1,35 13 96 96 129,6 146,45

64 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 225 ΓΡ ΤΕΜ 0,90 13 263 50 313 281,7 318,32

65 ΝΙΣΕΣΤΕ 200 gr ΤΕΜ 0,50 13 3 3 1,5 1,70

66 ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 250ML ΤΕΜ 1,89 13 9 9 17,01 19,22

67 ΞΥΔΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟ  400ML ΤΕΜ 0,41 13 176 176 72,16 81,54

68 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34ΓΡ ΤΕΜ 0,49 13 54 54 26,46 29,90

69 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ410 ΓΡ ΤΕΜ 1,60 13 154 154 246,4 278,43

70 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100gr ΤΕΜ 1,80 13 56 56 100,8 113,90

71 ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,53 13 54 54 82,62 93,36

72 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 570 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 111 2 113 282,5 319,23

73 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΓΡ ΤΕΜ 0,85 13 60 60 51 57,63

74 ΡΟΦΗΜΑ  ΣΤΙΓΜΗΣ (ΤΣΑΪ, ΜΕΝΤΑ,ΧΑΜΟΜΙΛΙ ΚΤΛ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-20 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,97 13 76 2 78 75,66 85,50

75 ΡΟΦΗΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 36 36 90 101,70

76 ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 2,00 13 12 12 24 27,12

77 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜ 1,20 13 17 17 20,4 23,05

78 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 160-200 ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 36 36 68,4 77,29

79 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 160-200ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 86 86 163,4 184,64

80 ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 2 2 2,3 2,60

81 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500ML ΤΕΜ 1,60 13 12 12 19,2 21,70

82 ΦΡΟΥΙ-ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,25 13 24 24 30 33,90

83 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180-200 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 52 52 33,8 38,19

84 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,80 13 100 100 180 203,40

85 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ DRESSING 350ML TEM 0,60 13 62 62 37,2 42,04

86 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 324 324 210,6 237,98

87 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 1,40 13 628 35 663 928,2 1048,87

88 ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 70 70 49 55,37

89 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,60 13 58 15 73 116,8 131,98

90 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ (ΓΙΑ HOT DOG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 58 58 87 98,31

91 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΦΕΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 680 γρ.-700 γρ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 176 20 196 294 332,22

92 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190-200 ΓΡ ΤΕΜ 2,70 13 85 2 87 234,9 265,44

93 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 2.750ΓΡ ΤΕΜ 57,00 13 36 36 2052 2318,76

94 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 750ΓΡ ΤΕΜ 22,00 13 32 1 33 726 820,38

95 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 7,00 13 296 4 300 2100 2373,00

96 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,08 24 193 193 208,44 258,47

ΣΥΝΟΛΑ 11045 335 11380 16577,71 18755,74
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ΟΜΑΔΑ Ε' ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

TIMH 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ANEY ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο Φ.Π.Α

ΚΥΤΤΑΡΟ-

ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΥΤΑΡΟ -

ΟΞΥΓΟΝΟ 

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.ΠΑ.

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,88 13 25 5 30 26,4 29,83

2 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 110 10 120 138 155,94

3 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 13,00 13 56 56 728 822,64

4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15 ΓΡ.ΣΕ ΔΙΧΤΑΚΙ ΤΩΝ 10 ΜΕΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΕΣ & LIGHT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,93 13 130 20 150 139,5 157,64

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400 γρ. ΤΕΜ 0,73 13 90 10 100 73 82,49

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 400 γρ. ΤΕΜ 0,82 13 370 30 400 328 370,64

7 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  397 γρ. ΤΕΜ 1,10 13 30 30 33 37,29

8 ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 0,98 13 50 50 49 55,37

9 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 45 5 50 35 39,55

10 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 70 70 42 47,46

11 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 50 50 32,5 36,73

12 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,88 13 60 60 52,8 59,66

13 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 750 750 412,5 466,13

14 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,58 13 200 200 116 131,08

15 ΜΕΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των 1000 ΓΡ   ΤΕΜ 7,00 13 66 4 70 490 553,70

16 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 1,50 13 50 50 75 84,75

17 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 2,20 13 150 150 330 372,90

18 ΡΥΖΙ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,93 13 50 50 46,5 52,55

19 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 50 50 40 45,20

20 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,75 13 50 50 37,5 42,38

21 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΨΙΛΟ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 26 4 30 24 27,12

22 ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,2 13 30 30 36 40,68

23 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1 13 200 200 200 226,00

24 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,55 13 100 100 255 288,15

25 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,5 13 150 150 225 254,25

26 ΑΛΑΤΙ 1000ΓΡ ΤΕΜ 1 13 87 3 90 90 101,70

27 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML  ΤΕΜ 1 13 90 10 100 100 113,00

28 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 90 10 100 100 113,00

29 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 90 10 100 100 113,00

30 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA  ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 950 50 1000 1000 1130,00

31 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 62 ΓΡ ΤΕΜ 0,66 13 55 5 60 39,6 44,75

32 ΒΑΝΙΛΙΝΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ x 1,5 gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,48 13 77 3 80 38,4 43,39

33 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 15 ΓΡ ΤΕΜ 0,5 13 47 3 50 25 28,25

34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 3 13 285 15 300 900 1017,00

35 ΖΑΜΠΟΝ ΛΑΝΤΣΙΟΝ -ΜΗΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,4 13 50 50 70 79,10

36 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 86 4 90 49,5 55,94

37 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,34 13 55 5 60 80,4 90,85

38 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 590 10 600 420 474,60

39 ΖΑΧΑΡΙΝΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100  ΣΤΙΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 13 18 2 20 60 67,80

40 ΖΩΜΟΣ ΖΩΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,90 13 30 30 57 64,41

41 ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,85 13 50 50 92,5 104,53

42 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 300-350 ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 30 30 30 33,90

43 ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,75 13 28 2 30 22,5 25,43

44 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 270 10 280 532 601,16

45 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 1000 GR ΤΕΜ 1,50 13 46 4 50 75 84,75

46 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr ΤΕΜ 1,00 13 110 10 120 120 135,60

47 ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,70 13 20 20 14 15,82

48 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8ΓΡ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΜ 0,79 13 150 150 118,5 133,91

49 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 450-500ml ΤΕΜ 1,80 13 195 5 200 360 406,80

50 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΒΥΣΣΙΝΟ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 370-410ΓΡ ΤΕΜ 3,00 13 230 10 240 720 813,60

51 ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 110-120ΓΡ ΤΕΜ 0,97 13 290 10 300 291 328,83
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52 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 50 ΓΡ ΤΕΜ 0,68 13 24 24 16,32 18,44

53 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,10 13 36 4 40 44 49,72

54 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 ΓΡ ΤΕΜ 1,35 13 60 60 81 91,53

55 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 225 ΓΡ ΤΕΜ 0,90 13 230 20 250 225 254,25

56 ΝΙΣΕΣΤΕ 200 gr ΤΕΜ 0,50 13 20 20 10 11,30

57 ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 250ML ΤΕΜ 1,89 13 20 20 37,8 42,71

58 ΞΥΔΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟ  400ML ΤΕΜ 0,41 13 395 5 400 164 185,32

59 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34ΓΡ ΤΕΜ 0,49 13 40 40 19,6 22,15

60 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ410 ΓΡ ΤΕΜ 1,60 13 200 200 320 361,60

61 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100gr ΤΕΜ 1,80 13 48 48 86,4 97,63

62 ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,53 13 70 70 107,1 121,02

63 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 570 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 210 10 220 550 621,50

64 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΓΡ ΤΕΜ 0,85 13 50 50 42,5 48,03

65 ΡΟΦΗΜΑ  ΣΤΙΓΜΗΣ (ΤΣΑΪ, ΜΕΝΤΑ,ΧΑΜΟΜΙΛΙ ΚΤΛ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-20 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,97 13 105 15 120 116,4 131,53

66 ΡΟΦΗΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 55 5 60 150 169,50

67 ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 2,00 13 20 5 25 50 56,50

68 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜ 1,20 13 15 15 18 20,34

69 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 160-200 ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 115 5 120 228 257,64

70 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 160-200ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 115 5 120 228 257,64

71 ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 26 4 30 34,5 38,99

72 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500ML ΤΕΜ 1,60 13 110 10 120 192 216,96

73 ΦΡΟΥΙ-ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,25 13 95 5 100 125 141,25

74 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180-200 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 120 120 78 88,14

75 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,80 13 100 20 120 216 244,08

76 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ DRESSING 350ML TEM 0,60 13 30 30 18 20,34

77 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 500 500 325 367,25

78 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 1,40 13 1000 100 1100 1540 1740,20

79 ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 200 200 140 158,20

80 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,60 13 100 100 160 180,80

81 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ (ΓΙΑ HOT DOG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 100 100 150 169,50

82 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΦΕΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 680 γρ.-700 γρ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 470 30 500 750 847,50

83 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190-200 ΓΡ ΤΕΜ 2,70 13 40 10 50 135 152,55

84 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 2.750ΓΡ ΤΕΜ 57,00 13 50 50 2850 3220,50

85 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 750ΓΡ ΤΕΜ 22,00 13 16 4 20 440 497,20

86 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 7,00 13 225 25 250 1750 1977,50

87 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,08 24 96 4 100 108 133,92

88 ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  (350 γρ.) ΤΕΜ 2,00 24 45 3 48 96 119,04

ΣΥΝΟΛΑ 12128 558 12686 21071,72 23833,48

 
 

 

21PROC008067515 2021-01-29



 

71 

ΟΜΑΔΑ  ΣΤ' ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

TIMH 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ANEY ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο Φ.Π.Α

ΝΟΣΤΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΣΤΟΣ 

ΧΙΟΣ

ΑΡΙΑΔΝΗ 

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΧΑΝΙΑ

ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΛΑΣΙΘΙ

ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΚΑΛΥΜΝΟ

Σ

ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΡΟΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.ΠΑ. 13%

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 0,88 13 0 10 160 10 5 20 10 215 189,2 213,80

2 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 10 5 600 10 5 15 10 655 753,25 851,17

3 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 70% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 13,00 13 24 1 25 325 367,25

4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15 ΓΡ.ΣΕ ΔΙΧΤΑΚΙ ΤΩΝ 10 ΜΕΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΕΣ & LIGHT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,93 13 40 20 61 20 5 20 10 176 163,68 184,96

5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400 γρ. ΤΕΜ 0,73 13 60 15 40 5 120 87,6 98,99

6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 400 γρ. ΤΕΜ 0,82 13 30 15 655 100 8 808 662,56 748,69

7 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  397 γρ. ΤΕΜ 1,10 13 0 5 20 5 2 15 5 52 57,2 64,64

8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 ΛΙΤΡΟ ΤΕΜ 0,28 13 100 150 40 100 200 800 1390 389,2 439,80

9 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml ΤΕΜ 0,12 13 100 75 300 600 300 800 500 2675 321 362,73

10 ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 0,98 13 1 10 12 10 15 5 53 51,94 58,69

11 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 1 5 308 10 10 5 339 237,3 268,15

12 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 10 10 250 10 2 10 8 300 180 203,40

13 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 5 10 187 10 2 5 8 227 147,55 166,73

14 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,60 13 5 416 4 3 40 468 280,8 317,30

15 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,50 13 5 15 20 40 20 22,60

16 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,88 13 144 144 126,72 143,19

17 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 10 50 0 40 100 55 62,15

18 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 7 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 0 150 10 160 88 99,44

19 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,58 13 10 10 180 20 5 8 233 135,14 152,71

20 ΜΕΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ των 1000 ΓΡ   ΤΕΜ 7,00 13 3 5 26 15 2 2 8 61 427 482,51

21 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ΓΡ ΤΕΜ 1,50 13 3 15 60 20 8 106 159 179,67

22 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 2,20 13 275 10 15 8 308 677,6 765,69

23 ΡΥΖΙ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,93 13 0 107 10 20 137 127,41 143,97

24 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΣΜΑΤΙ) 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,3 13 3 8 17 2 10 40 52 58,76

25 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 3 100 10 5 10 128 102,4 115,71

26 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,75 13 2 2 1,5 1,70

27 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 5 100 105 73,5 83,06

28 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΨΙΛΟ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,8 13 15 5 124 10 5 10 169 135,2 152,78

29 ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,2 13 5 5 20 7 8 45 54 61,02

30 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1,9 13 5 36 4 45 85,5 96,62

31 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 1 13 3 520 15 20 8 566 566 639,58

32 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,55 13 3 270 10 5 8 296 754,8 852,92

33 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,5 13 3 275 10 5 8 301 451,5 510,20

34 ΑΛΑΤΙ 1000ΓΡ ΤΕΜ 1 13 5 5 106 10 2 2 6 136 136 153,68

35 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΒΥΣΙΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 40 15 24 79 79 89,27

36 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΟΖΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML  ΤΕΜ 1 13 40 170 10 220 220 248,60

37 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 10 40 45 10 15 120 120 135,60

38 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 20 40 180 20 15 15 290 290 327,70

39 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΣΟΔΑΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 0,9 13 20 10 30 27 30,51

40
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ (COLA,ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΛΕΜΟΝΑΔΑ, ΣΟΔΑ ,ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΛΠ)  ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 

330 ML
ΤΕΜ 0,35 13 70 80 40 50 240 84 94,92

41 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA  ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500 ML ΤΕΜ 1 13 10 30 200 20 20 50 330 330 372,90

42 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 62 ΓΡ ΤΕΜ 0,66 13 5 5 110 4 10 10 144 95,04 107,40

43 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΥΤΙΟΥ 400 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 10 30 150 40 2 40 30 302 196,3 221,82

44 ΒΑΝΙΛΙΝΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ x 1,5 gr ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,48 13 5 10 260 5 2 4 10 296 142,08 160,55

45 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 15 ΓΡ ΤΕΜ 0,5 13 5 3 50 3 2 5 5 73 36,5 41,25

46 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 3 13 0 20 400 4 4 5 433 1299 1467,87

47 ΖΑΜΠΟΝ ΛΑΝΤΣΙΟΝ -ΜΗΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,4 13 5 20 5 5 35 49 55,37

48 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,03 13 5 5 2 5 4 3 5 29 29,87 33,75

49 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡ ΤΕΜ 0,55 13 1 5 77 10 2 10 10 115 63,25 71,47

50 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,34 13 5 5 65 10 2 3 10 100 134 151,42

51 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000ΓΡ ΤΕΜ 0,7 13 5 820 30 4 30 30 919 643,3 726,93

52 ΖΑΧΑΡΙΝΗ ΣΤΙΚ 15 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100  ΣΤΙΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 13 1 5 2 1 1 10 30 33,90
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53 ΖΩΜΟΣ ΖΩΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,90 13 5 5 23 3 8 44 83,6 94,47

54 ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΚΥΒΩΝ ΤΩΝ 10 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,85 13 5 5 28 5 3 46 85,1 96,16

55 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 300-350 ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 5 5 95 10 10 5 130 130 146,90

56 ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,75 13 3 5 75 4 2 10 5 104 78 88,14

57 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 7 5 95 5 2 5 8 127 241,3 272,67

58 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 1000 GR ΤΕΜ 1,50 13 10 10 15 2 4 41 61,5 69,50

59 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125gr ΤΕΜ 1,00 13 5 10 80 15 4 15 4 133 133 150,29

60 ΚΥΜΙΝΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 50gr ΤΕΜ 0,70 13 1 5 40 2 0 5 5 58 40,6 45,88

61 ΜΑΓΙΑ ΞΗΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 8ΓΡ (3 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΜ 0,79 13 6 5 221 5 0 25 15 277 218,83 247,28

62 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 450-500ml ΤΕΜ 1,80 13 4 10 90 5 2 2 8 121 217,8 246,11

63 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΟ, ΒΥΣΣΙΝΟ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 370-410ΓΡ ΤΕΜ 3,00 13 0 15 75 4 10 10 114 342 386,46

64 ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 110-120ΓΡ ΤΕΜ 0,97 13 5 116 10 10 5 146 141,62 160,03

65 ΜΠΑΧΑΡΙ (ΤΡΙΜΕΝΟ & ΟΛΟΚΛΗΡΟ) 50 ΓΡ ΤΕΜ 0,68 13 10 91 3 10 5 119 80,92 91,44

66 ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,10 13 10 135 10 6 10 10 181 199,1 224,98

67 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 ΓΡ ΤΕΜ 1,35 13 2 10 70 10 20 20 132 178,2 201,37

68 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 225 ΓΡ ΤΕΜ 0,90 13 20 50 240 50 6 30 30 426 383,4 433,24

69 ΝΙΣΕΣΤΕ 200 gr ΤΕΜ 0,50 13 32 2 34 17 19,21

70 ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ 250ML ΤΕΜ 1,89 13 2 5 235 3 5 5 255 481,95 544,60

71 ΞΥΔΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟ  400ML ΤΕΜ 0,41 13 10 5 173 3 2 5 5 203 83,23 94,05

72 ΠΑΠΡΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34ΓΡ ΤΕΜ 0,49 13 2 5 41 3 10 5 66 32,34 36,54

73 ΠΕΛΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ410 ΓΡ ΤΕΜ 1,60 13 4 5 355 30 10 25 429 686,4 775,63

74 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 100gr ΤΕΜ 1,80 13 2 5 68 10 8 5 98 176,4 199,33

75 ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,53 13 5 20 150 20 5 8 208 318,24 359,61

76 ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΕΝΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 570 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 5 15 130 2 4 8 164 410 463,30

77 ΡΙΓΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΓΡ ΤΕΜ 0,85 13 5 5 75 2 2 4 6 99 84,15 95,09

78 ΡΟΦΗΜΑ  ΣΤΙΓΜΗΣ (ΤΣΑΪ, ΜΕΝΤΑ,ΧΑΜΟΜΙΛΙ ΚΤΛ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-20 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,97 13 10 20 75 20 6 5 20 156 151,32 170,99

79 ΡΟΦΗΜΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 2,50 13 5 20 56 3 2 1 8 95 237,5 268,38

80 ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΤΙΓΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΓΡ ΤΕΜ 2,00 13 3 5 6 5 19 38 42,94

81 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr ΤΕΜ 1,20 13 25 2 2 29 34,8 39,32

82 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 160-200 ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 10 20 60 10 7 10 117 222,3 251,20

83 ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 160-200ΓΡ ΤΕΜ 1,90 13 15 210 10 10 7 252 478,8 541,04

84 ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΓΡ ΤΕΜ 1,15 13 0 5 40 6 7 5 63 72,45 81,87

85 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 330ML ΤΕΜ 0,65 13 30 20 18 68 44,2 49,95

86 ΤΣΑΪ ΚΡΥΟ (ΛΕΜΟΝΙ, ΡΟΔΑΚΙΝΟ) ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΩΝ 1500ML ΤΕΜ 1,60 13 5 30 210 5 5 45 300 480 542,40

87 ΦΡΟΥΙ-ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΓΡ ΤΕΜ 1,25 13 10 20 85 8 35 158 197,5 223,18

88 ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ  200ΓΡ ΤΕΜ 1,00 13 2 5 7 7 7,91

89 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180-200 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 2 3 80 10 8 10 113 73,45 83,00

90 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΓΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,80 13 5 20 100 10 4 8 5 152 273,6 309,17

91 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ DRESSING 350ML TEM 0,60 13 20 5 5 30 18 20,34

92 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 0,65 13 100 30 2 20 25 177 115,05 130,01

93 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΗΛΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΝΑΜΙΚΤΟΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 1,40 13 10 50 1040 50 10 24 180 1364 1909,6 2157,85

94 ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 ΓΡ ΤΕΜ 0,70 13 5 770 30 2 20 30 857 599,9 677,89

95 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,60 13 5 25 95 20 5 12 162 259,2 292,90

96 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ (ΓΙΑ HOT DOG) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 5 25 75 20 5 12 142 213 240,69

97 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΦΕΤΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 680 γρ.-700 γρ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50 13 10 25 320 20 20 8 60 463 694,5 784,79

98 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 190-200 ΓΡ ΤΕΜ 2,70 13 6 20 173 5 5 2 15 226 610,2 689,53

99 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 2.750ΓΡ ΤΕΜ 57,00 13 15 0 0 0 0 15 855 966,15

100 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ  (ΤΥΠΟΥ ΝΕΣ ΚΑΦΕ) ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ 750ΓΡ ΤΕΜ 22,00 13 30 5 52 5 2 1 6 101 2222 2510,86

101 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 7,00 13 30 15 233 10 5 2 50 345 2415 2728,95

102 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ΓΡ ΤΕΜ 1,08 24 5 10 91 10 5 12 133 143,64 178,11

103 ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  (350 γρ.) ΤΕΜ 2,00 24 15 2 4 21 42 52,08

ΣΥΝΟΛΑ 882 1348 14742 1646 605 1904 2583 23710 29255,58 33079,23
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Α’ : ΑΤΤΙΚΗ-ΒΟΙΩΤΙΑ  
 
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 ΡΑΦΗΝΑ 

Διασταύρωση Ραφήνας 19009, Τηλ. : 22940 77180  
 

 ΑΘΗΝΑ  
 Βαλτετσίου 37, Αθήνα 10681, Τηλ. : 210 3300779 
 Θεμιστοκλέους 67, Αθήνα, 10681, Τηλ. : 210 3845029 

  

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ  
 Ιθάκης 42, 11251, Αθήνα, Τηλ. : 210 8660087. 

 Σταυροπούλου 29, Πλ.Αμερικής  Τηλ:210 8653960 

 Φυλής 217, Αθήνα Tηλ: 210 8660087 
 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 Τσαμαδού 7, 10683, Τηλ. : 210 9212304 

 Μαγνησίας 29,11251, Τηλ. :  210 8816012 

 Λ. Μεσογείων 254, 15561, Χολαργός,  Τηλ. :  210 6525220 
 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  
 Φλωρίνης 15, Αθήνα 11251, Τηλ. : 210 8822122,  

 Αμορίου 4, Αθήνα 11251, Τηλ. : 210 8814450 
   

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ 
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 Διστόμου 68 & Ζέας, Πειραιάς  18533, Τηλ. : 210 4220708 
 Ευπλοίας 32, Πειραιάς  18537, Τηλ. : 210 4132662,  
 Κολοκοτρώνη  93, 185 35 Πειραιάς, Τηλ. : 210 4187003 
 Ανδρούτσου 63, 18532 Πειραιάς, Τηλ. : 210 4221061 

 

 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ερμού 78, Ελευσίνα  19200, Τηλ. : 210 5541810 

 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 
 ΑΘΗΝΑ 

 Δροσοπούλου 41-43 και Τήνου, Κυψέλη 11257, Τηλ.: 210.3847700 
 Μαγνησίας 25 Αγ. Παντελεήμονας, Αθήνα 11251, Τηλ. : 210 8847752 
 Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Σολωμού 2-4, 18122 Κορυδαλλός, Τηλ.: 210 4942626 
 Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, Σολωμού 3-5, 18122 Κορυδαλλός, Τηλ. : 210 4976241 & 210 

4966638 
 

 ΘΗΒΑ 
Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών 32200, Τηλ. : 22620 72152 
 

 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
Τέρμα Γιαννούτσου, Προαύλιο Αγ. Παρασκευής Λιβαδειάς, 32100 Λιβαδειά, Τηλ. : 22610 81032 
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ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 
 Εμμανουήλ Μπενάκη 84, Αθήνα 10681, Τηλ. : 210 3301157 

 Κουμουνδούρου 28, Αθήνα 10437, Τηλ. : 210 5200800 
 

ΚΕΘΕΑ MOSAIC 
 Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2 (1ος όροφος), Αθήνα  11251, Τηλ. : 210 8256944 
  

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 
 Χαρβούρη 1, Μετς, 11636, Αθήνα, Τηλ. : 210 9237777 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β’ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 
 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  
 Σίνδος Θεσσαλονίκης, 57400, Tηλ.:  2310 797662, 2310 798694. Τζιούμπας Θανάσης , Τάμπος Βασίλης  

 Ρεμπέλου 7, 54631 – Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 253534, 2310 221945, 2310 221382 Τορτοπίδου Άννα , 

Σιώζιου Ευθυμία 

 Ευριπίδου 16, 54634 – Θεσσαλονίκη, Τηλ : 2310 212030, 2310 215595. Μαυρογιανίδου Γεωργία , Μαυ-

ροπούλου Ευσεβεία  

 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 Πίνδου 4 & Ορβήλου γωνία (4ος όροφος), 54625 Λαδάδικα Θεσσαλονίκης , Τηλ. : 2310 544939 
 
 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 
 ΚΑΒΑΛΑ 

 Γαληνού 27, 65403 Καβάλα, Τηλ. : 2510 24835 
 Αθηνάς & Τσολάκη γωνία, 65403 Καβάλα, Τηλ. : 2510 223131  

 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Τούντζας 100, 68100 Αλεξανδρούπολη, Τηλ. : 25510 89595  

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ’ : ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ) 
 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 
 2ο χλμ. Λάρισας-Κοζάνης, 41500 Λάρισα, Τηλ. : 2410 251839 
 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 
 Μεταμορφώσεως 27, 38333 Βόλος, Τηλ. : 24210 23563 

 Γ. Καρτάλη 48, 38333 Βόλος Τηλ: 24210 23439 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ’ : ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ –ΑΡΤΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 
 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 
 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 Κοραή 11, 45444 Ιωάννινα, Τηλ. : 26510 77010  

 Αρχ. Μακαρίου 11 (ΚΕΠΑΒΙ) αιθ. 127 & αιθ.227, 45221 Ιωάννινα, Τηλ. : 26510 64077  
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 Μακρυγιάννη 15Β,  45445 Ιωάννινα, Τηλ. : 26510 23139  

 

 ΑΡΤΑ 

Πλατεία Κρυστάλλη (παραπλεύρως υπεραστικών ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ), 47100 Άρτα, Τηλ. : 26810 22881  
 

 
ΟΜΑΔΑ Ε’ : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 
 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ  
 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Παληάμπελα Σπερχογειας, 24100 Καλαμάτα, Τηλ. : 27210 87356 
 

 ΠΑΤΡΑ 
Φώκαιας 26, 26226 Πάτρα, Τηλ. : 2610 343400 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ζ’ : ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ- ΚΡΗΤΗ) 
 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ  
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Διονυσίου 1 & Σεφέρη, 71601 Ν. Αλικαρνασσός , Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. : 2810 331001-2 
Σμπώκου 6, 71306 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 2810331034 
Μινωος & Μιχ. Αρχαγγέλου,  71304 Ηράκλειο Κρήτης  Τηλ 2810331034 
 

 ΧΑΝΙΑ 
Κ. Σφακιανάκη 13  (1ος Όροφος), 73135, Χανιά Κρήτης, Τηλ. : 28210 87040 

 

 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΛΑΣΙΘΙ 
Κ.ταβλά &  Μεταμορφώσεως,72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Τηλ. : 2841022981 

 
 
 

 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 
 ΡΟΔΟΣ 

Παπαλουκά, Πρώην Εξωτερικά ιατρεία παλαιού νοσοκομείου, 85100 Ρόδος,  Τηλ. :22410-20343, 
6944116524 

 

 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
Ενορία Χριστού, 85200 Κάλυμνος,  Τηλ. :2243024167, κα Ρίγλη   6971775992, κος Καπρουσιούτης 

6934013083 
 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ  
 ΛΕΣΒΟΣ 

Ερμού    311, , 81131  Μυτιλήνη,  Τηλ. : 22510 25670      
 

 ΧΙΟΣ 
Ροδοκανάκη και Παράσχου 4, 82100 Χίος, Τηλ. 22710-83027  

 
Η προμήθεια  των ειδών  θα εκτελείται τμηματικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από την 
υπογραφή της Σύμβασης και για ένα (1) έτος, και η παράδοσή τους από μέρους του προμηθευτή θα γίνεται 
ύστερα από παραγγελία συγκεκριμένης κάθε φορά ποσότητας όποτε κρίνει απαραίτητο  το κάθε 
πρόγραμμα/μονάδα του ΚΕΘΕΑ. 
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Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό 
χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως 
και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβα-
ση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως 
άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 
Η παράδοση των ειδών  θα γίνεται απαραιτήτως με την έκδοση από τον προμηθευτή νόμιμου παραστατικού.  
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή  
Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί και η οποία θα συντάσσει πρωτόκολλα τμηματικής 
παραλαβής κατά την παράδοση του υλικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ –  ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης) 

 
 

To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο μπορεί να εξαχθεί, 
να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  
1) Η αναθέτουσα αρχή:  
(α) Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το 
ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  
 
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  
 
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο. Το αρχείο αυτό το αναρτά στο 
ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  
 
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
 (α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα 
αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου 
ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.  
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 
του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω 
του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον 
Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα).  
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς 
του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σελίδα 83  
 
(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με 
την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 

 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα  αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 

Στοιχεία της δημοσίευσης 
 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί  προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται  στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
 

Προσωρινός αριθμός 

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 

[], ημερομηνία [], σελίδα [] ENOTICES-KETHEA/2021-012038 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 
 

 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 

παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 
 

Δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 
 

 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε  να παράσχετε άλλες πληροφορίες 

με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης. 
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Ταυτότητα του αγοραστή 
 
 

Επίσημη ονομασία: 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:  090047671 

Δικτυακός  τόπος (εφόσον 

υπάρχει):  www.kethea.gr 

Πόλη:  ΑΘΗΝΑ 

Οδός και αριθμός:  ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24 

Ταχ. κωδ.: 11636 

Αρμόδιος επικοινωνίας:  κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή 

Τηλέφωνο:  2109241993 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο:  x.papakonstantinou@kethea.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά  με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 

προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής  (εκτός ειδών 

ψυγείου), για τις ανάγκες των θεραπευόμενων μελών 

στις Μονάδες/ Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την 

επικράτεια  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Σύντομη περιγραφή: 

προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής  (εκτός ειδών ψυγείου), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, για τις ανάγκες των θεραπευόμενων μελών 

στις Μονάδες/ Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια  για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους. Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία 417.772,34 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (472.561,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13% & 24% 

και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων). 

Αριθμός αναφοράς αρχείου 

που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα   

 
Α: Πληροφορίες  σχετικά  με τον οικονομικό φορέα 

 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός  τόπος (εφόσον υπάρχει): 
 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
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Ναι / Όχι 
 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 
 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 
 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

- 
 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται  η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 
 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Ναι / Όχι 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα  στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 

άλλους; 
 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 
 

Προσδιορίστε  τους άλλους οικονομικούς φορείς  που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

- 
 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 
 
 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Απάντηση: 

- 
 
 
 

Β: Πληροφορίες  σχετικά  με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

Γ: Πληροφορίες  σχετικά  με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Βασίζεται  σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Όνομα της οντότητας 

- 
 

Ταυτότητα της οντότητας 
 

- 
 

Τύπος ταυτότητας 
 

- 
 

Κωδικοί CPV 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Δ: Πληροφορίες  σχετικά  με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται  σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους  υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Όνομα της οντότητας 

- 
 

Ταυτότητα της οντότητας 
 

- 
 

Τύπος ταυτότητας 
 

- 
 

Κωδικοί CPV 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
 
 
 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού   
 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
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Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Διαφθορά 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Απάτη 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

21PROC008067515 2021-01-29



 

15 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
 

Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί  απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 
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Λόγος(-οι) 

- 
 

Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
 

Εφόσον καθορίζεται  απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά)  σημείο(-α) 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 
 

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

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 
 

Ενεχόμενο ποσό 
 

 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 
 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης  που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε  υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

 

17 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 

και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 
 

Ενεχόμενο ποσό 
 

 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 
 

Διευκρινίστε: 

- 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης  που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε  υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

 

18 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης  που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε  υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

 

19 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 
 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό  παράπτωμα 

Πληροφορίες  σχετικά  με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό  παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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14  

 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
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15  

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Πτώχευση 

 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Αναστολή επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων 

 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

21PROC008067515 2021-01-29



 

 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα  παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού  παραπτώματος 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς  με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς  με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 

εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
 

Σε περίπτωση καταδικης,  ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 
 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 

απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 

καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής   
 

Α: Καταλληλότητα 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό  μητρώο 
 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά  επαγγελματικά  μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς  από ορισμένα 

κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις  που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 
 
 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική  ικανότητα 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί 
 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες  αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 

έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

 
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

 

.. - .. 

21PROC008067515 2021-01-29



23 

 

 

Αποδέκτες 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
 

 
Ποσοστό υπεργολαβίας 

 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται,  ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους  υπό 

μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 

μέρος της σύμβασης σε τρίτους  υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς  υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά  από ανεξάρτητους  οργανισμούς σχετικά  με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους  οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,  αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
 

- 
 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
 

- 
 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
 

- 
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Λήξη   
 

Μέρος VΙ: Τελικές  δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω 

αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι 

έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 
 
 

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

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

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
 
 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα  να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 

το πράξει] ή 
 
 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά  έγγραφα. 
 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται  στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται  στο Μέρος Ι. 
 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-

ές): Ημερομηνία 

Τόπος 
 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

1. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ................................ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέ-

σεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ….. οδός …... αριθμός ..… ΤΚ …..} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….…... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο στις …………………… 

(ημερομηνία διενέργειας) Διαγωνισμό για το έργο με τίτλο ……………….. συνολικής αξίας 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβά-

λουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσι-

μο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστε-

ρα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

21PROC008067515 2021-01-29



 

 

 

2. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ................................... 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθμός .…. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που αφορά 

το έργο με τίτλο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 

Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ –  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΥ/……../…….. 

 

Στην Αθήνα, σήμερα …………………, ημέρα …………  μεταξύ των συμβαλλομένων: 

 

1. Αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» (ΚΕΘΕΑ), που εδρεύει στη Σίνδο Ν. Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του 

υπηρεσίες  στην  Αθήνα  (οδός  Σορβόλου  αριθ.  24,  Μετς),  µε  Α.Φ.Μ.  090047671  (∆.Ο.Υ. Ιωνίας  

Θεσ/νίκης) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Λιάπη, το 

οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας  «ΚΕΘΕΑ ή  Αναθέτουσα Αρχή» και 

 

2. Αφετέρου  της εταιρείας  µε  την  επωνυμία………………………………….»,  που  εδρεύει επί της οδού 

…………………– ……………………… Τ.Κ………….., µε Α.Φ.Μ …………………, (Δ.Ο.Υ:……………) όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τους κ………………………… με  Α.Δ.Τ:………………, η οποία θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος»,    

    

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την 

αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π. της 30/09/2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και 

Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το 

άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019). 

2. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-
11-2019, όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίη-
σή της με την υπ΄αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020)» 
καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση 
της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυα-
σμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 
20ης Νοεμβρίου 2019. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

4. Την υπ΄αρ. …………………… Διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, δυνάμει της οποίας  διενεργήθηκε την …………………. 

Διεθνής Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής ανά ομάδα για την προμήθεια 

τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός ψυγείου) για τις ανάγκες των θεραπευόμενων μελών στις 

Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 
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που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως Παράρτημα Ι. 

5. Την από ……. τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου που προσαρτώνται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ως Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. 

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ της …… Συνεδρίασης της …………….. με την 

οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 

7. Την ανακοίνωση κατακύρωσης  ……………… 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΟΡΟΣ 1oς: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

  

1.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει η Ανάδοχος, είναι η 

προμήθεια  τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός ψυγείου) για τις ανάγκες των θεραπευόμενων 

μελών στις Μονάδες/Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) 

έτους (εφεξής «προμήθεια») για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ , σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην 

παρούσα και τα παραρτήματά της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’: H υπ’ αριθ. ………………………..Διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI) Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οικονομική Προσφορά 

Αναδόχου) που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης. 

1.2. Η Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις της με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών.  

1.3. Oι ποσότητες που αναγράφονται ανά είδος στο Παράρτημα Α΄ είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιορι-

στεί κατ΄εκτίμηση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 

προηγούμενα έτη και το ΚΕΘΕΑ  δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπο-λογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα 

διαμορ-φωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής 

 

ΟΡΟΣ  2oς: ΤΙΜΗΜΑ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

2.1. Το τίμημα που θα καταβάλει το ΚΕΘΕΑ στην Ανάδοχο για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και 

συγκεκριμένα για την ομάδα/ομάδες ………….,  ανέρχεται στο ποσό των ………………………. Ευρώ άνευ 

Φ.Π.Α, (………………………. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και πάσης φύσεως κρατήσεις, φόρους και 

έξοδα της Αναδόχου, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της, που προσαρτάται στην παρούσα ως 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ’) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Το ως άνω αντάλλαγμα θα καταβάλλεται ως εξής:  

2.2. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των     παραδοθέντων 
ειδών (τμηματική  παράδοση) κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η τιμολόγηση των παραδοθέντων ειδών θα 
γίνεται με βάση τις προσφερθείσες τιμές  των αντίστοιχων ειδών, όπως αυτές προκύπτουν από την 
υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

2.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών  με την 
προσκόμιση των νόμιμων        παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
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τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 
(αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας)  εντός τριάντα (30) ημερών 
υπολογιζομένων από την παραλαβή  των ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές. Η υποβολή του 
τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. 

 

2.4.   Το ως άνω τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ΄όλη τη διάρκεια της παρούσας, και δεν 

υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ούτε για τους 

λόγους του άρθρου 388 Α.Κ., ισχύει δε και δεσμεύει την Ανάδοχο μέχρι την λήξη της Σύμβασης. 

  

2.5.     Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι, φόρος εισοδήματος 4% άρθρο 64 

(Ν.4172/2013), κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, κράτηση 0,07% η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματική Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΑΔΗΣΥ) (άρθρο 4 Ν. 4013/2011) όπως ισχύει,   Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

Σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 

Ν.4412/2016) όπως ισχύει.  

2.6.   Για την εξόφλησή της η Ανάδοχος θα εκδίδει  τιμολόγιο ανά παραγγελία, στα στοιχεία του αντίστοι-

χου προγράμματος του ΚΕΘΕΑ από το οποίο αποστέλλεται  η παραγγελία, ύψους ανάλογου με τα 

προς παράδοση είδη. Η εξόφληση κάθε τιμολογίου θα γίνεται μετά την ανεπιφύλακτη οριστική  ποσο-

τική και ποιοτική τμηματική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές παρα-

κολούθησης και παραλαβής με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ι-

σχύει καθώς και  αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που να ισχύει κατά το 

χρόνο της πληρωμής. Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης της Αναδό-

χου, εντός τριάντα (30) ημερών από το πρωτόκολλο παραλαβής. 

 

2.7. Η πληρωμή του τιμήματος της προμήθειας  θα γίνει σε ΕΥΡΩ. 

 

2.8.  Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου, 

όπως ενδεικτικά μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, αμοιβή 

και έξοδα Αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό 

φορέα για ασφάλιση του προσωπικού, δαπάνες για αγορά υλικών, ειδών, επιβαρύνσεις, το κόστος 

των απαιτούμενων υλικών και εργασίας για την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων που προβλέπονται 

στο άρθρο 4.7. της παρούσας, δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια ειδών προς 

τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ, καθώς  και πάσης φύσεως εισφορές προς τρίτους, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, και κάθε άλλη κράτηση, φόρος, τέλη τα οποία ισχύουν κατά την ημέρα της 

πληρωμής και γενικά κάθε άλλη δαπάνη, που πιθανόν πραγματοποιήσει η Ανάδοχος για την 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, έστω και μη ρητά 

κατονομαζόμενη βαρύνουν την ίδια, χωρίς καμία επιβάρυνση του ΚΕΘΕΑ, έστω και εξ επιγενόμενης 

αιτίας.    

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 
διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της 
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σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 
4412/2016.. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

 

ΟΡΟΣ 3oς :   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

3.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης η Ανάδοχος κατέθεσε στο ΚΕΘΕΑ την υπ’ αριθμό: 

………………………..  εγγυητική επιστολή της …………………., ποσού …………………… ευρώ, που αντιπροσω-

πεύει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ και έχει  χρόνο ισχύος 17 μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης .  Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και 

χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και εν γένει την εκπλήρωση όλων των 

συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και καταπίπτει σε όποιες 

περιπτώσεις ρητά προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, τα Παραρτήματά της και το άρθρο 203 Ν. 

4412/2016, καθώς και σε κάθε περίπτωση που η Ανάδοχος παραβεί τους όρους της παρούσας σύμ-

βασης και των Παραρτημάτων της.  Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, κατά το άρθρο 132 

του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η Ανάδοχος είναι υποχρεωμέ-

νη να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επι-

στρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου των ειδών της ως άνω  

προμήθειας, την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

 

ΟΡΟΣ 4oς : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1 Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, η Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέ-

τουσα Αρχή και να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την ε-

κτέλεσή της.  

4.2 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης η Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 

της που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργα-

ζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και της περιβαλλοντικής, κοι-

νωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένω-

σης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνι-

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

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1  του ίδιου Νόμου.  

4.3    Η Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή τις 

εξ΄αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συ-

ναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πλη-

ρωμή σε κάθε τρίτον.  

4.5. H παράδοση της προμήθειας θα εκτελείται τμηματικά κατά την διάρκεια ενός έτους από την 

υπογραφή της Σύμβασης, κατόπιν τμηματικών παραγγελιών συγκεκριμένων κάθε φορά πο-

σοτήτων, που θα αποστέλλονται εγγράφως με fax ή email προς την Ανάδοχο από τα Προ-

γράμματα/ Μονάδες του ΚΕΘΕΑ όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ………..της υπ’αριθμ 

……………..Διακήρυξης  ανάλογα με τις ανάγκες του.  Η Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει προς 
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το ΚΕΘΕΑ επαρκή στοιχεία, όπως fax ή email, στα οποία θα του αποστέλλονται οι παραγγελί-

ες, καθώς και να ανταποκρίνεται άμεσα και γρήγορα στις παραγγελίες του ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η Ανάδοχος εγγυάται ότι τα παραδιδόμενα είδη θα είναι α-

ρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επίσημων 

κρατικών φορέων και τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, θα έχουν τις ιδιότη-

τες και χαρακτηριστικά που προβλέπει η υπ΄αρ. …. Διακήρυξη και θα είναι απαλλαγμένα από 

ξένα σώματα, προσμίξεις, κ.λ.π. και απολύτως κατάλληλα για κατανάλωση.  

4.7 Οι τμηματικές παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να εκτελούνται από την 

Ανάδοχο, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την λήψη κάθε παραγγελίας στις ε-

γκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ . Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας, μπορεί να  πα-

ρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋπο-

θέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρό-

νου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που κα-

θιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών δεν επι-

βάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδο-

σης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  Εάν λήξει ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παρατα-

θείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

4.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθή-

κη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 

να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 

4.9 Η μεταφορά και   η παράδοση όλων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες 

και την ευθύνη της Αναδόχου. Το ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζη-

μίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα προσφερό-

μενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες της Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής 

τους. 

4.10 Προϋπόθεση για την παραλαβή της προς παράδοση προμήθειας είναι η διαπίστωση  της  καλής της  

κατάστασης και η συμφωνία των τεχνικών της χαρακτηριστικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης και την προσφορά της Αναδόχου. 

4.11 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός πέντε (5) ημερών από τις αρμόδιες επιτροπές  των τόπων εκτέλεσης της σύμβασης . 

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την ε-

πιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέ-

σθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΚΕΘΕΑ και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από το πρόγραμμα, 

μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμ-

φωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ειδών και εγγρα-

φής τους στα βιβλία της,  προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγ-

ματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με από-

φαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
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και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη Σύμ-

βαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη Σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

4.12  Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο τρόπο: Mακροσκοπικός έλεγχος ή /και 

εργαστηριακό έλεγχο κατόπιν επιλογής της Υπηρεσίας.. 

      Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

            Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

             Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 
για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας της προμήθειας 
των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.   

  

Οι δαπάνες επιστροφής στην Ανάδοχο των ακατάλληλων ειδών και αποστολής των νέων σε 
αντικατάσταση των ακατάλληλων θα βαρύνουν την Ανάδοχο  

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε Α-

νάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 

Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυ-

ρώσεις. 

  Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλονται σε βάρος της Αναδόχου όλες οι νόμιμες κυρώσεις, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.   

 Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί αθέτηση, παράβαση ή πλημμελής εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων της Αναδόχου, το ΚΕΘΕΑ θα δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση, ο οποίος 

θα κηρύσσεται έκπτωτος. 
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ΟΡΟΣ 5ος : ΤΟΠΟΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1 Ως τόπος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ …………………………...  

 

5.2 Η διάρκεια της Σύμβασης είναι ενός (1) έτους, με έναρξη την ………………..  και λήξη  την ………………  

 

ΟΡΟΣ 6ος : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

6.1 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύνα-

ψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

6.2 Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο 

συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος 

της Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς 

όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και 

ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ή/και κατά τη 

διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής.  

   

ΟΡΟΣ 7ος :  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

7.1.  Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον : 

 

α)  Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης. 

β)  Η Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 που αποτελούν λόγους αποκλεισμού και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης. 

γ)  Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ)  Η Ανάδοχος δεν υλοποιεί προσηκόντως ή/και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορ-

ρέουν από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

ε)  Η Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την έγγραφη άδεια της  Α-

ναθέτουσας  Αρχής.  

στ) Η Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας της ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών της στοιχείων. 
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ζ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά της Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλ-

ματός της. 

 

7.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακρι-

τικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη 

(κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρ-

χονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστο-

ποιήσει εγγράφως προς την Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.   

 

7.3  Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή Παρακολούθη-

σης και παραλαβής βεβαιώνει με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του τυχόν παρασχε-

θέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι της Αναδόχου κατά την ημερομηνία 

επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. 

 

7.4. Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα της προμήθειας προς την 

Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριμένο τμήμα. Η κα-

ταγγελία επιφέρει και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την επιβολή των 

προβλεπομένων στο νόμο κυρώσεων. 

 

7.5.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα της 

προμήθειας που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με όρους 

αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για ίδιες ή πα-

ρόμοιες προμήθειες κατά τον χρόνο της καταγγελίας, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής α-

ξίας της εκτέλεσης της προμήθειας, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκπτώτου Αναδόχου.    

 

7.6.  Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από την Ανάδοχο αποζη-

μίωση για ζημία της, εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυ-

νη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη τυχόν υποστεί η Ανάδοχος από την καταγγελία της 

Σύμβασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

 

7.7.  Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που προϋπήρχαν 

της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει την Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τη Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες που έχουν εκτελεσθεί πριν την καταγγελία, 

ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος της υλοποιηθεί-

σας προμήθειας που παραδόθηκε. 
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ΟΡΟΣ 8oς :   ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

8.1.  Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη  από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέ-

ει από αυτήν, με απόφαση του ΚΕΘΕΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στις περι-

πτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

 

Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί την Ανάδοχο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός της 

Αναδόχου από τη συμμετοχή της σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

8.2. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 4412/2016 η Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε  ζημία 

που τυχόν θα προκύψει σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επίσης η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συνδράμει με δαπάνες της το ΚΕΘΕΑ, αναλαμβάνοντας το 

κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του 

αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση 

δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς του με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και την 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι το ΚΕΘΕΑ τον ενημέρωσε 

γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά αφορά την 

εκτέλεση της προμήθειας που ανέλαβε η Ανάδοχος.  

 

8.3. Για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, επιβάλλονται σε βάρος της Αναδόχου κυρώσεις, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

 

8.4. Για την απόρριψη συμβατικών υποχρεώσεων και την αντικατάσταση αυτών, ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 213 του Ν. 4412/2016, καθώς και όσα προβλέπονται στην παρούσα.  

Σε περίπτωση παράδοσης ειδών  τα οποία παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, 
χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά τους, είναι δυνατή η παραλαβή τους, με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά 
τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα είδη φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου 
της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου, τα πρόστιμα του 
άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

 

 

ΟΡΟΣ 9ος : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
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υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας  

βίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. 

9.2. Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, εφόσον αυτό είναι εφικτό δεδομένων των συνθηκών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του 
δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο 
σχετικό αίτημα της Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται απο-
δοχή του αιτήματος. 

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευ-
τή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνι-
στούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΟΡΟΣ 10ος : Εμπιστευτικότητα 

10.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -

κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο λύση αυτής - 

εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που η ίδια ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, και κάθε συνεργαζόμενος 

με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

10.2. Η Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια, χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να δεσμεύει αυτήν, με κανένα τρόπο, χωρίς 

την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

10.3. Σε περίπτωση αθέτησης από την Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων της, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, όπως και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει 

έκπτωτη την Ανάδοχο. 

                               ΟΡΟΣ 11oς : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της Προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου 

μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ΄αρ. ΑΠ ΚΥ-2019/1141  
Διακήρυξης, καθώς και οι σχετικές περί προμηθειών του Δημοσίου Διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε 
φορά (Ν. 4412/2016), τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζει ο Ανάδοχος και δεν μπορεί να επικαλεστεί 
άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του ΚΕΘΕΑ, που 

απορρέουν από τις συναφείς με τη Σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 

νομοθεσίας.   
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 ΟΡΟΣ 12oς : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος συμφωνούν, ότι σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε 

διαφορά από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ενδεικτικά ως προς το κύρος, την ερμηνεία ή/και 

την εκτέλεση αυτής, θα προσπαθήσουν να επιλύουν τη διαφορά τους, πριν από την προσφυγή τους 

στο αρμόδιο δικαστήριο, με διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 και Ν. 

3898/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον η επίλυση της διαφοράς τους δεν καταστεί δυνατή με 

διαμεσολάβηση, τότε τα μέρη θα προσφεύγουν για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς στο σύνολό 

της ή κατά το μέρος που δεν επιλύθηκε στα δικαστήρια Αθηνών, που ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια 

για την επίλυση της διαφοράς. 

 

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού 

διαβάστηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη και βεβαιώθηκαν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματική 

τους βούληση, τα υπέγραψαν και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 

 

ΟI  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

             Για την Ανάδοχο                                                             Για το ΚΕΘΕΑ 

                                     

                                     Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΘΕΑ 

 

                                            Χρήστος Λιάπης 
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