
 

 

 
 

Α.Π. : ΚΥ/2021/109 
                 Αθήνα, 08.02.2021 

Προς 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
Θέμα :  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2021/83 Διακήρυξης με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 105051 

για την προμήθεια τυποποιημένων ειδών διατροφής για τις ανάγκες των θεραπευόμενων 
μελών στα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος. 

 
Κύριοι, 
 
Σε απάντηση της από 05.02.2020 επιστολής της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ –ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΠΕ» για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον υπολογισμό  Φ.Π.Α για τα κάτωθι είδη: 

 ΒΑΝΙΛΙΝΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ x 1,5 gr,  

 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr και 

 ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (350 γρ.)  

 τα είδη για το νησί Μυτιλήνη   
 
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι: 

 Εκ παραδρομής στα είδη ΒΑΝΙΛΙΝΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ x 1,5 gr και ΣΟΔΑ 
ΦΑΓΗΤΟΥ 350gr (σε όλες τις ομάδες) υπολογίστηκε  Φ.Π.Α 13% αντί για  24%. 

  Όσον αφορά στο ΣΙΡΟΠΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ το Φ.Π.Α έχει υπολογισθεί σωστά στο 24%.  

 Επίσης  στην ομάδα ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και συγκεκριμένα για το νησί Μυτιλήνη επειδή 
συμπεριλαμβάνεται σε ομάδα που οι άλλες περιοχές δεν υπάγονται σε μειωμένο Φ.Π.Α έχει 
υπολογισθεί  μεγαλύτερο ποσοστό Φ.Π.Α. 

 
Στην υπ’αριθμ ΚΥ/2021/83 Διακήρυξη  συγκεκριμένα αναφέρεται :  
 
Στον όρο 2.3.1………. «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». 
Και  
Στον όρο 2.4.4……. «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» 
 
Άρα οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία  στις 
οικονομικές προσφορές που ζητείται να επισυνάψουν σε pdf αρχείο στο σύστημα θα αναφέρουν τους 
σωστούς συντελεστές Φ.Π.Α για τα ανωτέρω είδη καθώς και την σωστή συνολική αξία ανά ομάδα. 
 

 Υπεύθυνη Τομέα 
Διοίκησης και Οικονομικών 

 
 

Φρατζέσκα Κωνσταντίνου 
Κοινοποίηση : 

 ΑΙΓΑΙΟΝ –ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ 

 Πρόεδρο Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ, Χρήστο Λιάπη 

 Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, κ. Βασίλειο Γκιτάκο 
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