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   Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:37829/19.10.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       43η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                 την 18.10.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Οκτωβρίου 

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 36991/12-10-2018 πρόσκληση 

του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα 

σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-10-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ     «     «          

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

  ΑΠΟΦΑΣΗ –356–  

       Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το   

5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων 

διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης προσφορών, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα 

παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 37376/16-10-2018 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε τον με αρ. Π86/2018 φάκελο που αφορά την  σύναψη συμφωνίας 

πλαίσιο τριετούς διάρκειας  (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για 

την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»  και το 

αντίστοιχο σχέδιο διακήρυξης και σας γνωρίζουμε ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το 

οικονομικό έτος 2019  θα προβλεφθεί το ποσό των 271.506,46€, σε βάρος ανάλογων Κ.Α . που 
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αφορά το μέρος υλοποίησης της δαπάνης του συγκεκριμένου έτους, για το έτος 2020 θα 

προβλεφθεί ποσό 271.506,46€, σε αντίστοιχους  Κ.Α του συγκεκριμένου έτους  και  για το έτος 

2021 θα προβλεφθεί ποσό 271.506,46€, επίσης σε αντίστοιχους  Κ.Α του εν λόγω έτους. Η 

συνολική δαπάνη ανέρχεται σε  814.519,38€ συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον  N 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών,  τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», τον Ν Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 

Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων …», το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο 

Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου 

(Α.Δ.Α.Μ.): ………..   και 

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που : 

1.Να εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

2.Να καθορίσει τους όρους της διακήρυξης και  τον τρόπο εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας. 

3.Να συγκροτήσει επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 

για την Π86/2018.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με 

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη 

αναδόχου  

3. Εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης για την  

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», αποτελούμενη 

από τους κ.κ.  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1 Λιατήρη Μαρία ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
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2 Γιαννακά  Σταυρούλα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3 Γεράσης Ευάγγελος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

4 Φιλοπούλου Σταυρούλα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

5 Βλαχάκης Ηλίας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

4.Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Ιλίου», που έχουν ως κατωτέρω:                                        

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΣΧΕΔΙΟ) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 

                                                                  

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.   

3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-

07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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10. Την παρ. Ζ΄ του ω. 4152/13 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές» 

11.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το. 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 της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 

1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες», 

13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν. 4472/17 με βάση την οποία η  δημοσίευση 

της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να 

ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄ 23.05.2017) 

14. Την με αρ. 57654/22.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781 Β΄/23.05.2017) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  

Ανάπτυξης.  

15. Την με αρ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

16. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

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

18. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9 εδ. β  του άρθρου 209  

19. Νόμος 3526/07, όπως ισχύει, «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 

διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄/09-02-2007) , 

20. Νόμος 2741/99, όπως ισχύει, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρύθμισες 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄/28-

09-1999), 
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21.  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

22. Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου  2016 για την     

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

23. Εκτελεστικός Κανονισμός με αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για 

τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου, 

24. Κανονισμός (ΕΚ) 543/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 «Καθορισμός λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με 

τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών», 

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 

ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 

με τρόφιμα,  

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού (Καν 1441/2007), 

27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού, 

28. Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 

για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και 

τον Καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού, 

29. Κανονισμός (ΕΟΚ) 1538/91 της Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 1991, για τον καθορισμό 

λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) με αριθμ. 1906/10 του 

Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών, 

30. Το Π.Δ. 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ 

αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση 

της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 95 Α΄/03-05-2007), 

31. Την με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 Υπουργική Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

2718 Β΄/08-10-2012),   
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32. Την με αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π/οικ.38295/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 630/Β΄) με την 

οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. Υ2/οικ.2600/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

892/Β΄) για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 98/83/Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

33. Την με αριθμ. 15523/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναγκαία συμπληρωματικά 

εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/202 και 

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 

2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 

34. Την με αριθμ. 487/00 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση 

με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1219 Β΄/04-10-2000), 

35. Την με αριθμ. 3/Α21045/17-06-2011 Αγορανομική Διάταξη «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της Αγορανομικής Διάταξης 07/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας 

νωπών οπωρολαχανικών», 

36. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  …………  

37. Την με αρ.  ……….  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας την 

προμήθεια με τίτλο «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Ιλίου» 

38. Την με αριθμ. ……… Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α.:……) 

σύμφωνα με την οποία: 

α) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 

β) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» 

γ) καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου   

δ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών 

39. Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η με αριθμό απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης» για τα έτη 2019, 

2020 και 2021 (ΑΔΑ: ……………………………….) 

40. Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ….. 

41.Τις ανάγκες του Δήμου για  την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του.                                    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής , για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα 

επιπλέον έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

Ιλίου», προϋπολογισμού 814.519,38 € (οκτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα 
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εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά), συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) που θα προβλεφθούν στον υπό έγκριση προϋπολογισμό. 

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. και με κριτήριο 

κατακύρωσης όπως εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης 

Τιμής Λιανικής πώλησης, όπως αυτό προκύπτει από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του 

Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής. 

Υποομάδα Γ΄-2η ομάδα Είδη Κρεοπωλείου 

Υποομάδα Δ΄-2η ομάδα Είδη Οπωροπωλείου-Φρούτα 

Υποομάδα Ε΄-2η ομάδα Είδη Οπωροπωλείου-Κηπευτικά 

Υποομάδα ΣΤ΄-2η ομάδα Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα 

 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ενιαίο για τα είδη της κάθε 

ομάδας ή υποομάδας, ως αυτές έχουν καθορισθεί 

 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το 

σύνολο των ειδών της εκάστοτε ομάδας. 

Υποομάδα Α-1η ομάδα Είδη Παντοπωλείου-Καντίνας  

Υποομάδα Α-2η ομάδα Είδη Αρτοποιείου 

Υποομάδα Β-2η ομάδα Είδη Ζαχαροπλαστείου 

Υποομάδα Ζ-2η ομάδα Είδη Παντοπωλείου 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τροφίμων για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου με συμφωνία πλαίσιο τριετούς διάρκειας με 

δυνατότητα παράτασης ένα έτος. 

 

Η διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή των σχετικών 

συμφωνητικών (με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος). Η διάρκεια εκτέλεσης των 

επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας- πλαίσιο, 

μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας - πλαίσιο.         

 

Από τον παρόντα διαγωνισμό, θα αναδειχθούν μέχρι τρείς (3) ανάδοχοι ανά ομάδα ή 

υποομάδα, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός αναδόχων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 

αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν τη 
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συμφωνία-πλαίσιο που θα συναφθεί και θα εκτελεστεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 5 περ. γ’ 

του άρθρου 39 Ν. 4412/16. 

 

 Εφόσον ο αριθμός των προσφερόντων υπερβεί τους τρείς (3), τότε θα υπογραφεί Συμφωνία 

Πλαίσιο με τρείς εξ αυτών βάση του σχετικού πίνακα κατάταξη τους με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής.  

 

Μετά τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της θα 

διενεργείται νέος διαγωνισμός (επαναδιαγωνισμός), μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας πλαίσιο, από την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή για 

τη σύναψη των εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων, όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης. 

 

Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύσσεται Ανάδοχος  και υπογράφεται μεταξύ αυτού και της 

Αναθέτουσας Αρχής εκτελεστική της Συμφωνίας-Πλαίσιο σύμβαση, της οποίας το τίμημα καθώς 

και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Στις εν λόγω συμβάσεις  θα 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το είδος και τίμημα της προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης, το 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κ.λπ. 

 

Επισημαίνεται ότι στον νέο διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή ή έκπτωση έκαστου 

προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή (ή να είναι μικρότερη από την έκπτωση), 

με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο. 

 

Η συμφωνία πλαίσιο δεν παράγει υποχρέωση για το Δήμο Ιλίου να εξαντλήσει την 

απορρόφηση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων  

 

Η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για το Δήμο για σύναψη 

εκτελεστικής σύμβασης. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 

ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. Η δαπάνη θα 

χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Ιλίου. 

 

 Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο,    

ανέρχεται στο ποσό των 814.519,38 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), είναι ενδεικτικός 

και στηρίζεται στις τιμές των ειδών προηγούμενων ετών και στις ποσότητες που εκτιμάται 

ότι θα χρειαστεί ο Δήμος Ιλίου την επόμενη τριετία για τη κάλυψη των αναγκών του. 
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 Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός των εκτελεστικών συμβάσεων που θα καλείται να 

υπογράψει ο Δήμος Ιλίου με τον μειοδότη θα ορίζεται ρητώς στη πρόσκληση υποβολής 

προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία πλαίσιο. 

  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς  προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά  ΑΝΑ ομάδα 

ή υποομάδα με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Γ΄. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 

ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

5. 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

6. 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

7. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

8. Ε.Ε.Ε.Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων 

στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από 

την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω προμήθειες, σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του 

λόγου στους Υποψηφίους.  
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Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 

τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  http://www.ilion.gr/ 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

 Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Ελληνικό Τύπο  

2. Στην Επίσημη Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως Δήμο και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού 

με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της Διακήρυξης (Παράρτημα Α΄) παρέχονται 

από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, 2ος όροφος) 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 136 (Μ. Κρητικός), 213 20 30 185 (Αθ. Μπέλλου), 213 20 30 196 

(Αρχ. Μαμουνάκη) και 213 20 30 195 (Αν. Μαράτου), fax: 210 26 26 299 και 210 26 91 864, 

email: promithies@ilion.gr,  

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους της Διακήρυξης (Παράρτημα Γ΄) παρέχονται 

από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. επικοινωνίας: 213 20 30 041 

(Ε. Γεράσης), fax: 210 26 91 865, email:  egerasis@ilion.gr 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και 

Δημοτικής Περιουσίας 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός ηλεκτρονικός άνω των ορίων 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.ilion.gr/web/guest/proksgrafeiotypoy/archive/18887?p_p_action=1
mailto:promithies@ilion.gr
mailto:egerasis@ilion.gr
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ημέρα/ημερομηνία/2018 και ώρα ……. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ημέρα /ημερομηνία / 2018 και ώρα ……. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ  ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ημέρα /ημερομηνία / 2018 και ώρα ……. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV  

03212220-8, 03142500-3, 03221000-6, 

15119000-5, 15221000-3, 15331170-9, 

15332200-6, 15411110-6, 15511600-9, 

15540000-5, 15611000-4, 15612000-1, 

15612100-2, 15810000-9, 15821200-1, 

15830000-5, 15831600-8, 1584230-5, 

15850000-1, 15860000-4, 15872200-3, 

15982000-5 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

1.Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

συμφωνίας πλαίσιο , που   αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 0,5% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς Φ.Π.Α  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

εκτελεστικής σύμβασης, που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

 

2019 

271.506,46€ 

2020 

271.506,46€ 

2021 

271.506,46€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 210 ημερολογιακές ημέρες από την 

επομένη της  λήξης της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης για 

ένα (1) επιπλέον έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Κάθε εκτελεστική σύμβαση ολοκληρώνεται 

εντός δώδεκα (12) μηνών από την 

υπογραφή της 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Εφόσον ενεργοποιηθεί εκτελεστική 

σύμβαση συμφωνίας – πλαίσιο, που έχει 

συναφθεί, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδίδει σταδιακά τα είδη της προμήθειας 

σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά 

υπέρ Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)  

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. 

(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α.  20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί 

της καθαρής συμβατικής αξίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο  θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική 
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προθεσμία 35 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική  γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο 

άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η …/…../2018 και ώρα 

…../…./…. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 

…./……/2018 

 

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες 

ομάδες/υποομάδες (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων/υποομάδων (ολική 

προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο 

των ειδών της  επιλεγόμενης ομάδας/υποομάδας.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών …/…/2018 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

…/…/2018 ώρα …:… 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα   στο άρθρο 9 της  Υ.Α 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 τ.Β΄).  

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίως 

τα άρθρα 36 και 37 και την αρ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-06-2017) Υπουργική 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

 

Επίσης, εάν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  

ισχύος είναι: 

α) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της 

β) η σύμβαση ΄ 

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών  

στ) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας  

 

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα καθώς επίσης 

και τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές που θα κατατεθούν. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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). 

 

3.2 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, 

και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

3.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από 
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το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-

10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

 

3.4 Κάθε μορφή επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 

Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), 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 Ι 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,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

 

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με 

μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο 

πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά 

πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι 

εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
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ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

 

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων-υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 

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

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από την αρμόδια διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την 

αρμόδια διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 

στην αρμόδια υπηρεσία.  

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού 

του.  

 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

υποχρεωτικά 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 κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

 

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 9 της  Υ.Α. 56902/215/02-06-2017.  

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) 

και την Υπουργική Απόφαση 56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-06-2017) Υπουργική 

Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 

διαγωνισμού  

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ αποκλειστικά μέχρι και την 

……... και ώρα 13:00. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

 

Εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή θα απαντήσει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης το αργότερο έξι 

(6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών 

ήτοι μέχρι και την ..…/……/2018 και ώρα …:… 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε εκπρόθεσμα, είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Κανένας προσφέρων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 

Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Λόγοι αποκλεισμού –Περιεχόμενο προσφορών-Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

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

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

 

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

 

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

όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

 

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

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, 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. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά: 
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και (I.K.E.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

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) 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 εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικός φορέας 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 

 

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, 

ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

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

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

 

3. Επίσης αποκλείονται: 
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 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

 

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

 

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

 

δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,  

 

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση 

να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του 

Ν.4412/16, 

 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

 

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλλω την ακεραιότητα τους.  

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
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παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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 διακήρυξη. 

 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

 

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. 

 

Στα περιεχόμενα των δικαιολογητικών συμμετοχής και της  τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν»), αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά »  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τα άρθρα 92 και 93 του ν. 4412/16.  

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α1.1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σύμφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 

4412/16, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Θ΄), 

συμπληρωμένο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ και Δ1), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ 

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α, Β, Γ και Δ2) , ΜΕΡΟΥΣ IV ( ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ, Δ) ώστε να δηλώνονται από 

                                                 

1
 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

2
 Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία    
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τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα 

σχετικά πεδία Ε.Ε.Ε.Σ. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ και Δ) και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ και Δ) προς 

απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

  

Το  Ε.Ε.Ε.Σ  υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από  

την ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το Ε.Ε.Ε.Σ. για 

την συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» µε 

κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ).  

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., 

να το  αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ.» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») 

το αρχείο του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

 (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. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 

εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον 

Microsoft Windows, το Ε.Ε.Ε.Σ. 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 το αυτό αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ. τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-
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Σημείωση:Υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου 

Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 παρ 4  Ν.4412/16 

Κατά την υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στις 

καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν 

ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης 

που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

Α1.2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 210 ημερών. 

 

Α1.3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου ο προσφέρων θα δηλώνει 

για ποιο/α τμήμα/τα του διαγωνισμού υποβάλλει προσφορά. 

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο θα αναγράφονται τα 

οριζόμενα στις περιπτώσεις Α1.2. και Α1.3. του παρόντος παραρτήματος 

 

Α1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,  όπου ο προσφέρων θα δηλώνει ότι αποδέχεται, με 

την κατάθεση της προσφοράς του, σε περίπτωση που αποκλειστεί η προσφορά του, κατά το 

στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, για κάποια/ες από τις ομάδες ή 

υποομάδες που συμμετέχει, να εμφανιστεί στη πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών, η οικονομική του προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή υποομάδων 

για τις οποίες έχει καταθέσει προσφορά, η οποία όμως δεν θα ληφθεί υπόψη για την ανάδειξη του 

μειοδότη για τις ομάδες ή υποομάδες για τις οποίες η συμμετοχή του έχει αποκλειστεί. Η τελική 

κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό 

και βάση του συνόλου της προσφοράς της τριετίας. 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 

93 Ν.4412/16). 

 

Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –

οικονομικής επάρκειας 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας , μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που 

δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα 

ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων, περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την 

υλοποίηση της σύμβασης µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος 

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί 

συνεργασίας µε τον προσφέροντα διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας.  

 

γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η 

ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να 

δανειστεί, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η 

προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.  

 

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της 

οικονομικής επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
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Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή 

τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω 

γίνεται με την προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. 

 

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα 

από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η 

ύπαρξη της οικονομικής επάρκειας του τρίτου, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται κατά το 

παρόν άρθρο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και 

εκπροσώπησής του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, 

από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και τα πρόσωπα, που 

δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.  

 

► Διευκρίνιση: όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών και υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. 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 αίτησης συμμετοχής 

ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο να αναγράφονται 

τα όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη στοιχεία. 

 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
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Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

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

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Γ’ 

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 αγαθών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

και οι τιμές μονάδος, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 

ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Η΄, σε μορφή .pdf (Εφόσον η οικονομική 

προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

σε μορφή pdf.). 

 

Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό 

Πρακτικό και βάση του συνόλου της προσφοράς της τριετίας. 
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Για τα είδη για τα οποία ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την 

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

Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 

Αττικής, οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά 

ψηφία που προκύπτει ανά ομάδα η υποομάδα μετά την αφαίρεση του ποσοστού 

έκπτωσης που προσφέρουν, από την συνολική ενδεικτική τιμή (προ Φ.Π.Α.) όπως αυτή 

δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του άρθρου 2 του Παραρτήματος Γ΄, που τίθεται 

στην παρούσα Διακήρυξη για την αντίστοιχη ομάδα η υποομάδα). Το προσφερόμενο 

ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ενιαίο για τα είδη της κάθε ομάδας ή υποομάδας, 

ως αυτές έχουν καθορισθεί.  

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ ή ΥΠΟΟΜΑΔΑ (όπως περιγράφονται κατωτέρω) με βάση τους Πίνακες του 

Παραρτήματος Γ΄.  

 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος, για 

να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος. Η τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται 

υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής 

μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Αν όμως το πλήθος των λογιστικών 

ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή αν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του 

συνολικού τιμήματος της Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε 

απορρίπτεται η Προσφορά στο σύνολό της.  

 

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 τη παρ 1  ν. 4250/2014. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά, 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 ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν 
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αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κριτήρια επιλογής  

 

8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της 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. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 

επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η 

Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους 

επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια   

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος, απαιτείται να 

προκύπτει από την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του Ε.Ε.Ε.Σ. ότι το ύψος του 

ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας  είναι μεγαλύτερο από το ποσό του 

ανά έτος προϋπολογισμού με Φ.Π.Α, της ομάδας/υποομάδας η ομάδων/υποομάδων που 

συμμετέχει. 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του ανά έτος προϋπολογισμού 

με Φ.Π.Α , της  ομάδας/υποομάδας η ομάδων/υποομάδων που συμμετέχει. 

  

8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια του προσφέροντος, απαιτείται να 

προκύπτει από την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του Ε.Ε.Ε.Σ. ότι: 

α) ο υποψήφιος ανάδοχος κατά τα τελευταία τρία έτη έχει εκτελέσει επιτυχώς (σε ιδιωτικό η 

δημόσιο τομέα) τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου τροφίμων 

ή και ειδών παντοπωλείου, ύψους ίσου τουλάχιστον με τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
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ομάδας/υποομάδας ή του συνόλου των ομάδων/υποομάδων του διαγωνισμού για την 

οποία/οποίες έχει υποβάλλει προσφορά.  

 

β) ότι διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό για την υπό εκτέλεση σύμβαση ώστε να μη 

προκύπτουν προβλήματα κατά την εκτέλεση της. 

 

γ) ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ψυγεία-οχήματα ή άλλα μεταφορικά μέσα) που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση και την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων σε ασφαλή 

κατάσταση καθώς και σχετικές άδειες όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Γ΄.  

 

δ) ότι διαθέτουν  πιστοποιητικά  που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Γ΄. 

 

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής απαιτείται να 

πληρούνται από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα.   

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προσφερόμενη τιμή 

 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η 

δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της 

προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται 

η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. 

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης. Τα είδη 

στα οποία υπολογίζεται ποσοστό έκπτωσης, η τιμή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο κριτήριο ανάθεσης. 

 

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 ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, με την επιφύλαξη της 
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παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης. 

 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται σύμφωνα 

με τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016 από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και 

αξιολόγησης των προσφορών λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 

κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν 

εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με την πρωτοτυπία των προτεινομένων αγαθών, την 

ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον παρέχοντα, τις οποίες επαληθεύει, πριν την 

απόρριψη της προσφοράς, τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18, 

σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 89. 

  

Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα 

διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

  ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διακόσιες δέκα (210) ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 

αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 

παρ.1 Ν.4412/16).  

 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (210 ημέρες). 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 τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
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δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται 

υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16). 

  
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται 

με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά 

το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί 

(άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, 

Ν.4412/16). 

 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 

έως 4 του άρθρου 102, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 

102, παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Απόρριψη προσφορών 

 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Λόγοι αποκλεισμού-Περιεχόμενο Προσφορών-

Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  
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ΑΡΘΡΟ 13ο : Δημοσίευση 

 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια,  

 την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και 

στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού 

αναδόχου 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα ……….. μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  

 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων  μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

Προσφορά», σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων. 

 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο ) φακέλων των τεχνικών προσφορών, οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών, οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίστηκαν, θα έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
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Η κατακύρωση γίνεται τελικά στους προμηθευτές  των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των προφορών από την οποία θα 

αναδειχθούν οι έως τρείς (3) ανάδοχοι ανά ομάδα ή υποομάδα, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός 

αναδόχων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, οι οποίοι θα υπογράψουν τη συμφωνία-πλαίσιο ως 

περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα. 

 

α/α Περιγραφή Ανάδοχοι 
Ενδεικτική 

προσφερόμενη τιμή (€) 

1η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η 

1 Α΄: Είδη παντοπωλείου-καντίνας  

1   1   

2   2   

3 3 

  

  

2η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

1 Α΄: Είδη Αρτοποιείου  

1   1   

2   2   

3 3 

  

2 Β΄: Είδη Ζαχαροπλαστείου  

1   1   

2   2   

3 3 

 

3 Γ΄: Είδη Κρεοπωλείου 
1   1   

2   2   

  3 3 

 

4 
Δ΄: Είδη Οπωροπωλείου-
Φρούτα  

1   1   

2   2   

3 3 

  

5 Ε΄: Είδη Οπωροπωλείου - 
Κηπευτικά 

1   1   

2   2   

 3 3 

  

6 ΣΤ΄: Είδη Ιχθυοπωλείου και 
Κατεψυγμένα  

1   1   

2   2   

 3 3 

  

7 Ζ΄: Είδη Παντοπωλείου-Έλαια  
1   1   

2   2   
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3 3 

   

3η ΟΜΑΔΑ: Γάλα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

1 
3η Ομάδα: Γάλα για τις ανάγκες 
των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών  

1   1   

2   2   

3 3 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και 

ανακηρύσσεται  ο προσωρινός ανάδοχος. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της οικονομικής επιτροπής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (άρθρα 345-374) Ν.4412/16 και του Π.Δ 39/17  

«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)». 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος  

του τμήματος προμηθειών δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

Για την διαδικασία των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων από την αναθέτουσα 

αρχή, απαιτείται η υποβολή νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή ή το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Η τιμή κατακύρωσης αφενός δεν υπόκειται 

σε καμία μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της εκτελεστικής σύμβασης και, αφετέρου, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή  με την οποία ο προσφέρων συμμετείχε στη συμφωνία-πλαίσιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης -Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς 

αναδόχους»), να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται 

στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής 

λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

  

Οι οικονομικοί φορείς στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλουν μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την 

παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
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και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτούς στον οποίους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους προσφέροντες εντός (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

 

Εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά του εν λόγω άρθρου δεν αφορά στα πεδία που έχουν 

αποτυπωθεί στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην 

κεντρική σελίδα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. παρόντος διαγωνισμού), δεν απαιτείται η προσκόμισή του. 

  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι οι οικονομικοί φορείς δεν εμπίπτουν σε 

καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας: 

  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις 

βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρεώση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νομίμους εκπροσώπους τους. 

 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν 
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έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου  

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης 

της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

 

(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

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

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

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

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ. 

 

Όπου δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, υποβάλλονται αντί αυτού: 

 α. Σχετικό έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με το οποίο θα δηλώνεται η 

αδυναμία έκδοσής του, και   

β. Ένορκη βεβαίωση από την οποία θα προκύπτουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση (5) 

του παρόντος άρθρου ή αν αυτή δεν προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
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ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ. 2 ν. 4412/16) 

 (6)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως: 

α. Για Φυσικά Πρόσωπα: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις 

μεταβολές του. 

β. Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

 α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

 β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές 

που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία 

στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

 

β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

 α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 

και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

 β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 

(7) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων: 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο 

διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του 

στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει 

από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  
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 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. Για Φυσικά και Νομικά αλλοδαπά πρόσωπα: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται 

η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 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. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

(8) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας  

Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια καθώς και της  τεχνικής 

ικανότητας  του προσφέροντος: 

α. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, 

από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι 

μεγαλύτερο από το ποσό του ανά έτος προϋπολογισμού με Φ.Π.Α., της ομάδας ή ομάδων 

που συμμετέχει.  

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 

χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του ανά έτος 

προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 
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Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη 

δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

τελευταίων χρήσεων με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης 

ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κ.λπ.). 

 

β. Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας.  

Ελάχιστη προϋπόθεση τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας, αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), σε τουλάχιστον δύο 

(2) αντίστοιχες με τη προκηρυσσόμενη, προμήθειες, τα τελευταία τρία (3) έτη, επιτυχώς.   

 

Αντίστοιχη προμήθεια ορίζεται ως όμοια με την προκηρυσσόμενη προμήθεια, με ίδιο ή 

μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό χωρίς Φ.Π.Α. Οι υλοποιημένες συμβάσεις στο σύνολό τους 

ανά έτος θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με την υπό σύναψη σύμβαση σε ετήσια βάση. 

 

Ως στοιχείο απόδειξης της τεχνικής εμπειρίας αποτελεί η υποβολή καταλόγου των κυριότερων 

παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγουμένη τριετία, με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

 

Ο κατάλογος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται εάν ο φορέας είναι:  

1) Δημόσια Αρχή με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα έχουν συνταχθεί και αρμοδίως 

υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή και τις αντίστοιχες συμβάσεις, και αν είναι:  

  

2) Ιδιωτικός φορέας, από δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν με 

απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

 

(9) Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Γ΄. 

 

(10) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την δάνεια ικανότητα 

του (τεχνική/οικονομική) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.  

 

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
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αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (παρ 3 άρθρου 103 

Ν.4412/16 ). 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται (παρ 4 άρθρου  103 

Ν.4412/16 ). 

 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας 

ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, «απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου»  και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 72,  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται.(παρ 5 άρθρου 103 Ν.4412/16). 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά 

τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 

(παρ 6 άρθρου 103 Ν.4412/16).  

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις το 
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ΑΡΘΡΟ 16ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 

και 106 του Ν.4412/16. 

 

Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο:Κατακύρωση-  Σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο 

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή 

της σύναψης της σύμβασης.  

 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 

εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας και 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

 

Η αναθέτουσα αρχή (μέσω του τμήματος προμηθειών) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗΣ.. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας 

πλαίσιο επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο/οικονομικό φορέα, 

εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους αναδόχους 

να προσέλθουν για την υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

 

Το κείμενο της συμφωνίας-πλαισίου κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη 

τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Διάρκεια  ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο 

 

Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής 

του/των συμφωνητικού/κών με δυνατότητα παράτασης  για ένα (1) επιπλέον έτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, 

(περίπτωση α’ εδάφιο 5) του άρθρου 72 του Ν.4412/16). 
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β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο:  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οικονομικός φορέας υποχρεούται να 

καταθέσει έως την υπογραφή της εγγυητική επιστολή, που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 

0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, 

εκτός Φ.Π.Α. 

  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό 

και τον τίτλο της συμφωνίας πλαίσιο και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ΄ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016.  

 

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ΄ έτος, μετά την 

ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής από όλους τους Φορείς ότι οι σχετικές εκτελεστικές 

συμβάσεις που σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά  σ αυτό το χρονικό 

διάστημα.  

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τέσσερις (4) 

τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της συμφωνίας-πλαίσιο και θα επιστραφεί 

στον ανάδοχο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

ειδών  κάθε εκτελεστικής σύμβασης) της συμφωνίας-πλαίσιο, την εκπλήρωση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 

οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου.  

 

γ) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων:  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παραγρ. 1γ) του Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή κάθε εκτελεστικής 

σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης αυτής, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής ποσοστού 5% επί της αξίας της εκτελεστικής 

σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό 

και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ’ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρείς (3) 

τουλάχιστον μήνες από το συμβατικό χρόνο διάρκειας κάθε εκτελεστικής σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.  

 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 

διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά: αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. 

  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

Τα υποδείγματα αφορούν  εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το 

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα γραμμάτια 

σύστασης  χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συστήνονται 

σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 

30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και 

καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της 

μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 

34/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ  της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος 

όρος. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο: Εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

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

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

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι 

εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 

4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο 

οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της 

διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το 

αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του 

αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ



  - 48 -  

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 

39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε 

περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική 

προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

 

Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της 

οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους 

που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Μονομερής λύση της σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

 

Η εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες  επιτροπές  παραλαβής κατά 

τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις  του Ν.412/2006, οι οποίες και θα εισηγούνται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της συμφωνίας πλαίσιο ή και των εκτελεστικών 

συμβάσεων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά, σε τόπο και χρόνο και με τον 

τρόπο που ορίζεται στο παράρτήμα Β της παρούσας διακήρυξης, εντός 6 εργάσιμων ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίηση των  αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, και σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην εκτελεστική 

σύμβαση. Η παράδοση για το σύνολο των υπό προμήθεια που περιλαμβάνονται στην εκτελεστική 

σύμβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την υπογραφή της. 

 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές.  

 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική 

απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά 

Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των 

ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), 

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

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

εισοδήματος . 

ΑΡΘΡΟ 24Ο :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

 

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και  Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή 
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η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 

Αττικής  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 25Ο :Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου Ιλίου.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου Ιλίου.  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου 

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση 

δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα 

αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

5. Το σχέδιο σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα αποσταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 
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ΑΡΘΡΟ 1ο : Διενέργεια των επαναδιαγωνισμών  

 

α. Δικαίωμα συμμετοχής στους επαναδιαγωνισμούς έχουν οι ανάδοχοι που έχουν υπογράψει τη 

συμφωνία-πλαίσιο. Οι επαναδιαγωνισμοί θα αποφασίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 

θα καθορίζει κάθε φορά κατά την κρίση της τις ποσότητες των δημοπρατούμενων ειδών 

ανά ομάδα, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας. Οι προσφέροντες 

ανάδοχοι, θα υποβάλουν προσφορά για τις ομάδες του διαγωνισμού για τις οποίες είχαν 

υποβάλει την αρχική τους προσφορά και επί των οποίων έχει υπογραφεί η συγκεκριμένη 

συμφωνία-πλαίσιο. Μετά από πρόσκληση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούνται να υποβάλουν εντός δέκα (10) ημερών ηλεκτρονικά φάκελο με 

νέα κλειστή ηλεκτρονική προσφορά. 

  

β. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

 

ΗΜΕΡΑ          

 

     ΩΡΑ  

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

……………  

 

……………  

 

    10:00  

 

  

  

γ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους εν λόγω ενδιαφερόμενους αναδόχους προμηθευτές 

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του επαναδιαγωνισμού, αυτές 

παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Τα ανωτέρω 

αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εντός δύο (2) ημερών από την 

κοινοποίηση της προαναφερόμενης Πρόσκλησης και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 

παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της προαναφερόμενης προθεσμίας δεν 

εξετάζονται. Ομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν 

μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις-πληροφορίες εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

δ. Αν κάποιος ανάδοχος που υπέγραψε τη Συμφωνία-πλαίσιο, δεν υποβάλει προσφορά, 

καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο και η 

διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους αναδόχους μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής 

σύμβασης με το μειοδότη ανάδοχο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.  

ε. Ο ανάδοχος που υπέγραψε τη Συμφωνία-πλαίσιο δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν 

ή περισσότερους επαναδιαγωνισμούς για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εν 

λόγω ανάδοχος συνυποβάλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός 
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του το οποίο εξετάζεται από τον Αγοραστή, ο οποίος αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω 

ηλεκτρονικού εγγράφου τον ανάδοχο.  

στ. Σε περίπτωση που κανείς εκ των ως άνω αναφερθέντων αναδόχων δεν υποβάλει προσφορά, 

η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία ματαιώνεται.  

  

ΑΡΘΡΟ 2ο : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

 

2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 92, 93 και 96 του Ν. 4412/2016 και  και την αρ. 

56902/215/19-5-2017 ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

2.2 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.   

Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης , οι 

τιμές μονάδος και η ποσότητα ανά είδος, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά 

του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Η΄ (αρχεία excel), σε μορφή pdf.  

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α΄  της παρούσας 

διακήρυξης.   

 Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο. 

 

2.3 Κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79, προκειμένου οι 

οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 

όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο (άρθρο 39 παρ. 8 

περ. α΄ ν. 4412/2016). Προς τούτο, στον ίδιο ως άνω ηλεκτρονικό φάκελο συνυποβάλλεται 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να δηλώνεται ότι οι ανάδοχοι προμηθευτές που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία-

Πλαίσιο εξακολουθούν να πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής 
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διακήρυξης βάσει της οποίας συνήφθη η Συμφωνία-Πλαίσιο (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ 

της παρούσας σε συνδυασμό με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας).  

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση 

προσκομίζεται  υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 

και σε σφραγισμένο φάκελο στο  Πρωτόκολλο του Δήμου. Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης 

προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα 

αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον προσφέροντα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Παραλαβή – αποσφράγιση προσφορών 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή, -άλλως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 

ώρα 10:00 πμ-, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.   

  

ΑΡΘΡΟ 4ο : Αξιολόγηση προσφορών 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη 

και το ν. 4412/2016 και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κηρύσσεται προσωρινός 

ανάδοχος.  

  

ΑΡΘΡΟ 5ο : Δικαιολογητικά του μειοδότη στον οποίο πρόκειται να γίνει η  

κατακύρωση και η σύναψη της εκτελεστικής της συμφωνίας-πλαίσιο σύμβασης 

 

5.1 Κατακύρωση: Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ο προσωρινός 

ανάδοχος ειδοποιείται εγγράφως να υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, εντός 

προθεσμίας είκοσι (15) ημερών, από την κοινοποίηση αυτής (έγγραφης ειδοποίησης), 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Όσα εκ των δικαιολογητικών  έχουν ήδη προσκομισθεί και εξακολουθούν να ισχύουν  , δεν 

απαιτείται να προσκομισθούν εκ νέου. 

 

5.2 Σύναψη εκτελεστικής σύμβασης:   
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5.2.1. Πριν από την ανάθεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον 

προσφέροντα στον  οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα 

σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και, κατά περίπτωση το άρθρο 82. Κατά 

τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79. 

 

Όσα εκ των δικαιολογητικών  έχουν ήδη προσκομισθεί και εξακολουθούν να ισχύουν, δεν 

απαιτείται να προσκομισθούν εκ νέου 

 

5.2.2. Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

Παραρτήματος Α΄ της παρούσης και τα εκάστοτε οριζόμενα στο ν. 4412/2016 

  

ΑΡΘΡΟ 6ο : Αξιολόγηση δικαιολογητικών μειοδότη 

 

6.1 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

2.3. του παρόντος παραρτήματος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλει εγκαίρως 

και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα από 

την κείμενη νομοθεσία και τη διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαισίου 

του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

4412/2016.  

  

6.2. Αν, κατά τον έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

συμφωνίας-πλαισίου του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

4412/2016.  

  

6.3 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή 

η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που 

έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και με την παρούσα Διακήρυξη, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής 
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εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαισίου του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του ν. 4412/2016.  

  

6.4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα από την προκηρυχθείσα και συγκεκριμένα μέχρι ποσοστού 30%, για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι ποσοστού 

15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και μέχρι ποσοστού 50%, 

στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζομένου από την Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή από τον 

προμηθευτή.  

  

6.5.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ιδίως το άρθρο 103). 

  

ΑΡΘΡΟ 7ο : Κατακύρωση αποτελεσμάτων επαναδιαγωνισμού - Σύμβαση 

 

7.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης του 

προσώπου που θα υπογράψει αυτή.   

  

7.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την εκτελεστική σύμβαση κατά τα ανωτέρω, 

κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση - ανάθεση που έγινε στο όνομά του, καταπίπτει υπέρ 

του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαισίου και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης όπως έχει οριστεί στην παρούσα Διακήρυξη. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (ιδίως: άρθρο 105).  

  

7.3. Το κείμενο της εκτελεστικής σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

  

7.4. Σχέδιο της εκτελεστικής σύμβασης θα αποσταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.  
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7.5. Η εκτελεστική σύμβαση που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016.  

  

7.6. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  

  

7.7. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του  

ν.4412/2016 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ιδίου άρθρου.  

  

7.8. Κατά τα άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Η προμήθεια αποτελείται από δύο (2) ομάδες, ως κάτωθι: 

1η Ομάδα (Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η.) που περιλαμβάνει την υποομάδα Α 

(Είδη Παντοπωλείου-Καντίνας) 

 

2η Ομάδα (Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) που 

περιλαμβάνει την υποομάδα Α (Είδη Αρτοποιείου), την υποομάδα Β (Είδη Ζαχαροπλαστείου), 

την υποομάδα Γ (Είδη κρεοπωλείου), την υποομάδα Δ (Είδη Οπωροπωλείου-Φρούτα), την 

υποομάδα Ε (Είδη Οπωροπωλείου-Κηπευτικά), την υποομάδα ΣΤ (Είδη Ιχθυοπωλείου και 

Κατεψυγμένα) και την υποομάδα Ζ (Είδη Παντοπωλείου-Έλαια).  

 

 3η Ομάδα (Γάλα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) 

 

Όλα τα είδη θα είναι Αρίστης ποιότητας και πάντα σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις. Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή 
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καλύτερες των απαιτήσεων (εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού για το κάθε είδος). 

 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων 

εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 

διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. Η διακίνηση 

των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να 

είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προμηθευτής 

αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την 

ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. 

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν δεσμεύονται για την κατανάλωση του συνόλου 

των υπό προμήθεια ποσοτήτων. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και η 

απορρόφησή τους θα γίνεται επί των πραγματικών αναγκών που θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια σύναψης των εκτελεστικών συμβάσεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

A/

A 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ

Η 

/ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

 

1 

Γ΄ Υποομάδα  

(Είδη 

Κρεοπωλείου) 

ΣΤ΄ 

Υποομάδα 

(Είδη  

Ιχθυοπωλείου 

και 

κατεψυγμένα

) 

1. Άδεια καταλληλότητας 

οχήματος για μεταφορά 

προϊόντων ζωικής 

προέλευσης, από την 

Διεύθυνση Αγροτικής  

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της 

οικείας Π.Ε. 

2. Εγγραφή στο μητρώο 

εμπόρων τροφίμων 

ζωικής προέλευσης, 

της οικείας Περιφέρειας 

1. Άδεια λειτουργίας από τη 

Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφέρειας 

2. Κωδικός Αριθμός  

εγκατάστασης από το 

Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

3. Πιστοποίηση κατά ISO 

22000:2005 (ή ισοδύναμο) 

Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας τροφίμων για 
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τις Επιχειρήσεις της 

Αλυσίδας τροφίμων 

2 

Ζ΄ Υποομάδα 

(Είδη 

Παντοπωλείο

υ-Έλαια) 

Άδεια καταλληλότητας 

οχήματος για μεταφορά 

προϊόντων ζωικής 

προέλευσης, από την 

Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της 

οικείας Π.Ε. 

1. Να έχουν πιστοποιηθεί τα 

υπό προμήθεια βιολογικά 

προϊόντα από εγκεκριμένο 

φορέα πιστοποίησης  

βιολογικών προϊόντων 

2. Να φέρουν την ένδειξη 

«Βιολογικό Προϊόν» ή τον 

λογότυπο του φορέα 

πιστοποίησης. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

A/

A 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ

Η 

/ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

 

1 Γάλα 

1. Άδεια καταλληλότητας 

οχήματος για μεταφορά 

προϊόντων ζωικής 

προέλευσης, από την 

Διεύθυνση Αγροτικής  

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της 

οικείας Π.Ε. 

2. Εγγραφή στο μητρώο 

εμπόρων τροφίμων 

ζωικής προέλευσης, 

της οικείας Περιφέρειας 

1. Άδεια λειτουργίας από τη 

Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της οικείας 

Περιφέρειας 

2. Κωδικός Αριθμός  

εγκατάστασης από το 

Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

3. Πιστοποίηση κατά ISO 

22000:2005 (ή ισοδύναμο) 

Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας τροφίμων για 

τις Επιχειρήσεις της 

Αλυσίδας τροφίμων 

 

 

Οι ποσότητες κατ’ έτος των προς προμήθεια ειδών, οι κωδικοί των ειδών (CPV) καθώς 

και οι τεχνικές προδιαγραφές ανά ομάδα φαίνονται αναλυτικά παρακάτω: 
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1η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η  

Α΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας  

Α1΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας με Φ.Π.Α. 13% 

1 

Άμυλο καλαμποκιού 

(Κορν φλάουρ) 

συσκευασία 200 γρμ. 

τεμάχιο 20 15851000-8 

2 

Γάλα συμπυκνωμένο 

(εβαπορέ) - συσκευασία 

410-500 γρμ 

τεμάχιο 350 15511600-9 

3 
Ρύζι τύπου Γλασέ - 

συσκευασία 1 κιλού 
κιλό 25 03211300-6 

Α2΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας με Φ.Π.Α. 24% 

4 

Ανθός Αραβοσίτου 

βανίλια - συσκευασία 

160 γραμ. 

τεμάχιο 30 15851000-8 

5 

Ζελέ - συσκευασία 

καθαρού βάρους 200 

γραμ. 

τεμάχιο 25 15812200-5 

6 

Καφές τύπου ελληνικός 

- συσκευασία καθαρού 

βάρους 1kg 

κιλό 770 15861100-2 

7 

Ζάχαρη λευκή 

κρυσταλλική - 

συσκευασία 1 κιλού 

κιλό 400 15831000-2 

8 
Αναψυκτικά (σε 

συσκευασία 1,5 λίτρου) 
τεμάχιο 4.500 15982000-5 

9 

Τσάι του βουνού-

συσκευασία 70-80 

γραμμ. 

Τεμάχιο 200 15865000-9 

 

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και η διακίνησή τους 

θα πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας 

του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε τυχόν 

ασάφεια.  
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ΓΑΛΑ (εβαπορέ αγελάδος πλήρες σε κουτί 410 - 500 γρ.) 

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς και τα μικροβιολογικά 

κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και  56/95. Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει 

να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης.  

Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα είναι λευκό αγελαδινό και αποστειρωμένο του οποίου η 

κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-

pack) συσκευασία των 410-500 γρμ. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 

ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες 

περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους 

όρους υγιεινής. 

 

Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 

χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή 

και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

 

Όλα τα είδη θα είναι συσκευασμένα στις ποσότητες που αναγράφονται για το κάθε ένα 

από αυτά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, επώνυμα και ευρείας κυκλοφορίας. 

 

2η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

     Κατ’ έτος 
CPV 

Α΄: Είδη Αρτοποιείου  

Α1΄: Είδη Αρτοποιείου με Φ.Π.Α. 13% 

10 
ΨΩΜΙ  τύπου χωριάτικο, σταρένιο, 

ολικής άλεσης 
κιλό 8.000 15811100-7 

11 ΚΟΥΛΟΥΡΙ Θεσσαλονίκης  τεμάχιο 1.020 15810000-9 

12 

ΨΩΜΙ  ΤΟΣΤ, σταρένιο, ολικής 

άλεσης, συσκευασία 900 γρ. (μη 

τυποποιημένο) 

τεμάχιο 553 15810000-9 

13 

ΨΩΜΙ  ΤΟΣΤ, σταρένιο, ολικής 

άλεσης, συσκευασία 500 γρ. (μη 

τυποποιημένο) 

τεμάχιο 85 15811100-7 

Α2΄: Είδη Αρτοποιείου με Φ.Π.Α. 24% 

14 
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ-

ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑΚΙΑ  
κιλό 119 15812121-7 
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15 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ  κιλό 383 
15810000-9 

16 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  κιλό 298 

17 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  τεμάχιο 476 15812121-7 

18 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με γαρνίρισμα 

καρύδι) 
κιλό 102 15812200-5 

19 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ, τύπου κέικ, με 

καρύδι και μπαχαρικά, βάρους τριών 

κιλών έκαστη. 

κιλό 128 15812122-4 

20 
ΔΙΠΛΕΣ γαρνιρισμένες με μέλι και 

καρύδια 
κιλό 26 

15812200-5 

21 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο 

βούτυρο γάλακτος  και αμύγδαλο)  
κιλό 43 

Β΄: Είδη Ζαχαροπλαστείου 

22 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συσκευασία 8 

τεμαχίων) 

συσκευασία 638 

15812200-5 

23 
ΑΥΓΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 20 γρμ  
τεμάχιο 1.105 

24 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ  κιλό 21 

25 
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΙΚΡΑ σε 

σακούλα βάρους 210 γρ.  
τεμάχιο 102 

26 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές) κιλό 213 

27 
Σοκολατένιες φιγούρες γεμιστές με 

πραλίνα 10 γρ./τεμάχιο  
κιλό 43 

28 
Σοκολατένια αβγουλάκια γεμιστά με 

πραλίνα 7 γρ./τεμ.   
κιλό 43 

29 Αγιοβασιλάκια-σοκολατάκια  κιλό 43 

30 Σοκολατάκια δίφουντα  κιλό 43 

31 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ  κιλό  238 

32 
Διάφορα μικρά γλυκά (σου, εκλέρ, 

κωκ κ.λπ.) 
κιλό 51 

Γ΄: Είδη Κρεοπωλείου 

33 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ τ. 65% Α' κιλό  2.200 15112130-6 

34 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο κιλό  1.100 
15111200-1 

35 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΣΠΑΛΑ κιλό  1.600 

36 ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο  κιλό  510 
15113000-3 

37 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ  κιλό  510 

Δ΄: Είδη Οπωροπωλείου - Φρούτα 

38 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ κιλό 102  
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39 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ εγχώρια  κιλό 2.040 

032222000-3 

40 ΒΕΡΥΚΟΚΑ εγχώρια  κιλό 442 

41 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ εγχώρια  κιλό 850 

42 ΚΕΡΑΣΙΑ εγχώρια  κιλό 204 

43 ΛΕΜΟΝΙΑ εγχώρια  κιλό 850 

44 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ εγχώρια  κιλό 680 

45 
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

εγχώρια  
κιλό 2.040 

46 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  κιλό 2.550 

47 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ εγχώρια κιλό 442 

48 ΠΕΠΟΝΙΑ εγχώρια  κιλό 850 

49 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ εγχώρια  κιλό 1.800 

50 ΡΟΔΑΚΙΝΑ εγχώρια  κιλό 442 

51 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ εγχώρια  κιλό 48 

52 ΦΡΑΟΥΛΕΣ εγχώριες κιλό 544 

Ε1΄: Είδη Οπωροπωλείου – Κηπευτικά με Φ.Π.Α. 13% 

53 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  τεμάχιο  2.992 

03221000-6 

54 ΑΝΙΘΟΣ δέμα 100 γρ. τεμάχιο  680 

55 ΚΑΡΟΤΑ  κιλό 595 

56 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ  κιλό 298 

57 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ  κιλό 102 

58 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ξερά  κιλό 918 

59 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ φρέσκα  κιλό 136 

60 ΛΑΧΑΝΟ  κιλό 1.020 

61 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ δέμα 100 γρ. τεμάχιο  816 

62 ΜΑΡΟΥΛΙ  τεμάχιο  612 

63 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ φλάσκες κιλό 68 

64 ΜΠΡΟΚΟΛΟ  κιλό 170 

65 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  κιλό 2.550 

66 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ  κιλό 213 

67 ΠΑΤΑΤΕΣ εγχώριες  κιλό 7.450 

68 ΠΙΠΕΡΙΕΣ στρογγυλές κιλό 85 

69 ΠΡΑΣΑ  κιλό 255 

70 ΣΕΛΙΝΟ   κιλό 221 

71 ΣΚΟΡΔΑ  τεμάχιο  306 

72 ΣΠΑΝΑΚΙ  κιλό 442 

73 ΦΑΣΟΛΙΑ φρέσκα τσαουλιά  κιλό 306 
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74    

Ε2΄: Είδη Οπωροπωλείου – Κηπευτικά με Φ.Π.Α. 24% 

75 ΔΥΟΣΜΟΣ ματσάκι 100 γρ.  τεμάχιο  68 15872000-1 

ΣΤ΄: Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα 

76 ΠΕΡΚΑ φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό  1.700 

15221000-3 

77 ΒΑΚΑΛΑΟΣ φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό  408 

78 ΓΛΩΣΣΑ φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό  940 

79 
ΧΤΑΠΟΔΙ εγχώριο καθαρισμένο 

(κατεψυγμένο) 
κιλό 120 

80 
Καλαμαράκι φιλέτο, καθαρισμένο, 

σε ροδέλες 
κιλό 85 

81 
ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ σε  

συσκευασία πακέτου  το κιλό  
συσκευασία 700 

15331170-9 

82 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΠΛΑΤΙΑ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ σε  συσκευασία 

πακέτου  το κιλό  

συσκευασία 450 

83 
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  σε 

συσκευασία το κιλό  
συσκευασία 153 

84 
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 

συσκευασία το κιλό  
συσκευασία 51 

85 
ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ σε 

συσκευασία πακέτου το κιλό  
συσκευασία 51 

Ζ΄: Είδη Παντοπωλείου -Έλαια 

Ζ1΄: Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 24% 

86 
ΑΛΑΤΙ θαλασσινό ιωδιούχο σε 

πλαστική  σακούλα  500 γρ 
συσκευασία 374 15872400-5 

87 ΒΑΝΙΛΙΑ  συσκ. 5 τεμ.  συσκευασία 68 

15872000-1 

88 ΚΑΝΕΛΛΑ  τριμμένη συσκ. 50 γρ. συσκευασία 31 

89 ΠΙΠΕΡΙ  συσκ. 50 γρ. συσκευασία 153 

90 
ΡΙΓΑΝΗ  αποξηραμένη τριμμένη 

συσκ. 50 γρ. 
συσκευασία 85 

91 ΔΑΦΝΗ  συσκ. 20 γρ. συσκευασία 85 

92 ΚΥΜΙΝΟ τριμμένο βαζάκι 35 γρ.  τεμάχιο 31 

93 
ΔΥΟΣΜΟΣ  αποξηραμένος συσκ. 20 

γρ.   
συσκευασία 31 

94 
ΚΑΝΕΛΛΑ ξύλο σε συσκευασία των 

50 γραμμαρίων 
Συσκευασία 34 

95 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ τριμμένο 

συσκευασία 40 γρ. σε βαζάκι 
τεμάχιο  31 
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96 
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ 

200 γρμ 
συσκευασία 34 24313320-0 

97 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΓΚΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ/ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑΣ 

(Baking Powder) συσκ. 200 γρ. 

τεμάχιο 31  

98 
ΦΥΛΛΟ  ΚΡΟΥΣΤΑΣ συσκευασία  

500 γρ.  
τεμάχιο 213 

15812120-0 99 ΣΦΟΛΙΑΤΑ  συσκευασία 850 γρ. τεμάχιο 213 

100 
ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ  μίνι (συσκευασία 

200 γρ)  
τεμάχιο 170 

101 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ για πρωϊνό, 

συσκευασία 375 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  
τεμάχιο 510 

15613311-1 

102 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ολικής άλεσης για 

πρωινό, συσκευασία 430 γρ. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

τεμάχιο 510 

103 ΚΑΚΑΟ  125 γρ. τεμάχιο 77 15841000-8 

104 

Καφές τύπου ελληνικός 

(συσκευασία καθαρού βάρους 1.000 

γραμμαρίων) 

κιλά 61  

105 
ΤΣΑΪ  ΤΟΥ  ΒΟΥΝΟΥ σε συσκευασία 

βάρους περίπου 70-80 γραμμαρίων 
συσκευασία 17 15860000-4 

106 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ (τεμάχιο 20 

γραμμαρίων) σετ 10 τεμαχίων 
Συσκευασία 17 15860000-4 

107 
ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΜΕ ΚΑΚΑΟ 

600 γρ. 
τεμάχιο  43 15841100-6 

108 
ΠΛΙΓΟΥΡΙ, σε συσκευασία 500 

γραμμ. 
τεμάχιο 102 03211000-3 

109 
ΖΑΧΑΡΗ λευκή κρυσταλλική, σε 

πακέτο 1 κιλού  
τεμάχιο  595 

15831000-2 

110 ΖΑΧΑΡΗ άχνη πακέτο 500 γρ. τεμάχιο  20 

111 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ soft πακ. 250 γρ. 
τεμάχιο  255 15412200-1 

112 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ διάφορες 

γεύσεις 250 γρ. 
τεμάχιο  102 

15821200-1 

113 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΜΙΡΑΝΤΑ η ισοδύναμα 

275 γρ.  
τεμάχιο  383 
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114 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 - 230 

γρ.  
τεμάχιο  383 

115 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ με 

κομμάτια φρούτων συσκ. 450 γρ. 
τεμάχιο  298 

15332290-3 

116 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ  συσκ. 420 γρ. τεμάχιο  255 

117 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ  συσκ.  5 λίτρα  τεμάχιο  31 15621000-7 

118 
ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ, σε συσκευασία 

των 350 γραμμ. 
συσκευασία 111 15332261-1 

119 

ΧΑΛΒΑΣ από ταχίνι και μέλι, 

διάφορες γεύσεις, σε συσκευασία 

των 400 γραμμ. 

συσκευασία 80 15332260-4 

120 
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ  ΦΡΟΥΤΩΝ  συσκ. 

1 λίτρο  
τεμάχιο  1.000 15321000-4 

121 
Αναψυκτικά διάφορα συσκευασία 

1,5 λ.  
τεμάχιο  120 15982000-5 

Ζ2΄: Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 13% 

122 ΑΛΕΥΡΙ πακέτο 1 κιλού  τεμάχιο 50 15612120-8 

123 
ΑΛΕΥΡΙ ολικής άλεσης, πακέτο 1 

κιλού 
τεμάχιο 50 15612110-5 

124 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ  πακέτο  500 γρ.  τεμάχιο 100 

15612190-9 
125 

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ  ολικής αλέσεως, 

πακέτο  500 γρ.  
τεμάχιο 50 

126 
ΑΜΥΛΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ 

ΦΛΑΟΥΕΡ) 200 γρ. 
τεμάχιο 34 15612190-9 

127 

ΑΝΘΟΣ  ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  ΒΑΝΙΛΙΑ (σε 

συσκευασία καθαρού βάρους 160 

γραμμαρίων) 

συσκευασία 190 15851000-8 

128 
ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ, σε συσκευασία 

των 500 γραμμ. 
τεμάχιο 400 03211600-9 

129 ΖΑΜΠΟΝ  ΩΜΟΠΛΑΤΗ  εγχώριο  κιλό 60 

15100000-9 

130 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΒΡΑΣΤΗ εγχώρια κιλό 85 

131 ΠΑΡΙΖΑΚΙ  330 γρ. τεμάχιο  85 

132 ΚΑΣΕΡΙ εγχώριο κομμάτι ή τριμμένο κιλό 720 

133 ΚΑΣΕΡΙ  εγχώριο  ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ κιλό 850 

134 

ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (γκούντα, ένταμ, 

έμενταλ) σε φέτες τοστ, κομμάτι ή 

τριμμένο 

κιλό 300 

135 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ εγχώριο (κομμάτι ή 

τριμμένο) 
κιλό 230 
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136 ΦΕΤΑ εγχώρια  κιλό 1.275 

137 
ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, κομμάτι ή/και φέτες 

για τοστ 
κιλό 425 

138 
ΓΑΛΑ  συμπυκνωμένο πλήρες 

(εβαπορέ)  κουτί  410 γρ.  
τεμάχιο 1.445 15511600-9 

139 
ΒΟΥΤΥΡΟ τύπου Κερκύρας, σε 

συσκευασία των 250 γραμμ. 
τεμάχιο 510 15530000-2 

140 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 250 γρ. τεμάχιο 204 15512000-0 

141 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 γρ. με 3,5 % λιπαρά 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  
τεμάχιο 3.825 15551300-8 

142 
ΜΕΛΙ  ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ κουτί 480-500 

γρ. 
τεμάχιο 425 15831600-8 

143 ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  τεμάχιο 4.250 03142500-3 

144 ΤΑΧΙΝΙ βάζο 450 γρ τεμάχιο 298 15332260-4 

145 
ΠΑΣΤΕΣ (μακ. Κοφτό, βίδες , 

κριθαράκι κ.α.) 500 γρ. 
τεμάχιο 2.040 

15851100-9 146 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  (σπαγγέτι, Νο 2 συσκ. 

500 γρ.)           
τεμάχιο 1.020 

147 ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο. 6, ολικής άλεσης τεμάχιο 340 

148 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  πακέτο 500 γρ.  τεμάχιο 306 

149 ΡΥΖΙ  ΚΙΤΡΙΝΟ συσκ. 1/2 κιλού  τεμάχιο 680 

03211300-6 150 ΡΥΖΙ  Καρολίνα  συσκ. 1/2  κιλού  τεμάχιο 884 

151 Ρύζι γλασέ συσκευασία 1 κιλού  τεμάχιο 68 

152 
ΡΕΒΥΘΙΑ πακέτο  500 γρ. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
τεμάχιο 170 

03212220-8 

153 
ΦΑΚΕΣ  ψιλές - χονδρές πακέτο  

500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  
τεμάχιο 918 

154 
ΦΑΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ. Σε συσκευασία 

των 500 γραμμ. 
Συσκευασία 128 

155 
ΦΑΣΟΛΙΑ μέτρια πακέτο 500 γρ. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  
τεμάχιο 510 

156 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ με γάλα, σε συσκευασία 

των 500 γραμμ. 
τεμάχιο 213 03211000-3 

157 
ΣΤΑΦΙΔΑ ξερή, (ξανθή και μαύρη) 

σε συσκευασία περίπου 250 γραμμ. 
τεμάχιο 51 03222115-2 

158 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  συμπυκνωμένος  

500 γρ.  
τεμάχιο 1.700 15322100-2 

Ζ3: Έλαια 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ



  - 68 -  

159 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  συσκ. 5 

lt  
συσκευασία 425 15411110-6 

 

Την απόφαση Αριθμ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 σχετικά με την διατροφή και κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και 

παιδικούς σταθμούς. ΦΕΚ 3758/2017 τ. Β 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α΄ και Β΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ  

Όλα  τα είδη Αρτοποιείου-Ζαχαροπλαστείου πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  

με  τη  δεδομένη  παραγγελία  του  κάθε  Παιδικού και Βρεφονηπιακού  Σταθμού. Ο  άρτος  

πρέπει  να  είναι  τύπου χωριάτικο, σταρένιο ολικής άλεσης, χωρίς σουσάμι, σε φρατζόλα  

καθαρού βάρους 350 γρ., παραδιδόμενος  3  με  4  ώρες  μετά  από  τον  εκλιβανισμό  του, 

δικαιολογημένης  της  νομίμου  απομείωσης.  

(Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Η 

έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15% . Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι 

ομοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα) θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ΄ 

όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις 

του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να 

μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η μεταφορά του άρτου θα γίνεται σε 

χάρτινες συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες 

υγιεινής των τροφίμων. 

 

Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη της τυχόν 

ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων. Το ψωμί θα είναι 

ΦΡΕΣΚΟ δηλ. θα παράγεται από φρέσκια ζύμη (απαγορεύεται η χρήση κατεψυγμένης ζύμης ή 

προψημένων ή κατεψυγμένων σκευασμάτων), χωρίς να μεσολαβεί διακοπή για συντήρηση από 

τη χρήση των πρώτων υλών παρασκευής του μέχρι το τελικό ψήσιμο). 

 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα, τα 

οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.) 

 

Τα  είδη  ζαχαροπλαστικής  θα  είναι  άριστης  ποιότητας, πρόσφατης παράγωγης. Όλα τα προς 

προμήθεια είδη θα είναι  σύμφωνα  με  τις  αγορανομικές  διατάξεις. Όλα τα είδη θα είναι 

συσκευασμένα  στις  ποσότητες  που  αναγράφονται  για  το  κάθε  ένα  από αυτά  στον  

ενδεικτικό  προϋπολογισμό, επώνυμα  και  ευρείας  κυκλοφορίας. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ΄: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Το  κρέας  και  ο  κιμάς  πρέπει  να  είναι  πρώτης  ποιότητας, από  ζώο  νεαρής  ηλικίας , το 

οποίο  να  βρίσκεται  σε  καλή θρεπτική  κατάσταση, κόκκινου  χρώματος, χωρίς  οσμή  και  
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αίματα, η  ποσότητά  του  θα  ανήκει  στο  ίδιο  είδος  ζώου ή  από  ολόκληρο  ζώο, αν  πρόκειται  

για  μικρό  και  όχι  από  κομμάτια  διαφόρων  ζώων. Το  είδος  και  η  ποσότητα  καθορίζεται  από  

την  παραγγελία  του  κάθε  Βρεφονηπιακού  Σταθμού. Επίσης  πρέπει  να  υπάρχει  σήμανση  

όλων  των  τεμαχίων  κρέατος  ώστε  να  είναι  εμφανής η  προέλευση  τους. 

 

Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές 

και Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα: Κρέας Μόσχου Νωπό Α΄ Ποιότητας άνευ οστού: Μπούτι 

αυτοτελές τεμάχιο εγχώριας παραγωγής  κατηγορίας διάπλασης U2. 

 

Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), 

από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις 

ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

 

Νωπό Κρέας Χοιρινό Α΄ Ποιότητας άνευ οστού: Μπούτι (Κολοβό) χωρίς λίπος, αυτοτελές τεμάχιο 

εγχώριας παραγωγής απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κλπ, το οποίο να βρίσκεται σε 

καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. Τα κρέατα θα φέρουν τις 

απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις και θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής 

επιθεώρησης. Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες. Να έχει ετικέτα 

επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 

 

Κιμάς μοσχαρίσιος νωπός (σπάλα): Όσον αφορά στην ηλικία του ζώου από τα κομμάτια του 

οποίου θα προέρχεται ο κιμάς ισχύει ότι αναφέρεται και παραπάνω (κρέας μόσχου ηλικίας  έως 18 

μηνών). Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α ποιότητας, (σπάλα), να είναι καθαρισμένο εντελώς 

από λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. 

 

Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια 

της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής 

από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί 

νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού 

ελέγχου. 

 

Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της 

κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα 

κρέατος αποξεσμένα από οστά. 

 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
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Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές , κτηνιατρικές και κοινοτικές διατάξεις. 

 

Τα κοτόπουλα να είναι  νωπά εγχώριας προέλευσης, πρώτης ποιότητας, πλήρης αποπτίλωσης, 

ανέπαφα, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη 

οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος (εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους), χωρίς εξέχοντα 

σπασμένα κόκκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες, και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα 

πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και 

στους μηρούς (άρθρο 7 του ΚΑΝ 543/08). Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, 

που έχει αριθμό έγκρισης ή καταχώρισης από την οικεία Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή άλλη αρμόδια 

υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με 

ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Επιπλέον, σύμφωνα με το ΚΑΝ 853/04, που κυρώνεται από 

το Π.Δ. 79/2007, ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος, πρέπει να γίνεται 

απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις 

(σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού). Για τη συντήρηση και διακίνηση του 

νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του παραπάνω ΚΑΝ. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Δ΄ και Ε΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΦΡΟΥΤΑ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

Όλα  τα  είδη  Οπωροπωλείου πρέπει  να  είναι  πρώτης  ποιότητας, εγχώρια, νωπά, εποχής  

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

ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό. Επίσης, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα 

και ορατά ίχνη λιπασμάτων, καθώς και ίχνη φυτοφαρμάκων. 

 

Να έχουν ωριμότητα, που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση ώστε να 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση 

της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και 

ποιότητα, (όχι αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων), ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία 

μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. 

 

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

εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρώτη ποιότητα νοείται  αυτή της αγορανομικής 

διάταξης. Το είδος και η ποιότητα καθορίζεται από  την παραγγελία του κάθε Σταθμού. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΤ΄: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

Όλα  τα  είδη  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  την  δεδομένη παραγγελία  

του  κάθε  Σταθμού, καθώς  επίσης  και  να  είναι  σχετικά  πρόσφατης  κατάψυξης  και  σύμφωνα  

με  τις  αγορανομικές  διατάξεις. 
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Κατεψυγμένα ψάρια: Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας, 

κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β Συσκευασία (κάλυψη με 

πλαστικό φύλλο (Α) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (Β), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά 

(ονομασία πώλησης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης και αριθμό 

έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας) καθαρό βάρος και ποσοστό 

επίπαγου (ως 15% για τα τεμαχισμένα). 

Τα παραπάνω προϊόντα θα προέρχονται από εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις (κωδικός 

έγκρισης ή καταχώρησης από την οικία Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία με 

τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων). Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης 

κατάψυξης. 

 

Τα κατεψυγμένα ψάρια κατά τη παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και 

Εθνικές διατάξεις (την Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές Διατάξεις) και τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 

Κατεψυγμένα λαχανικά: Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητος 

και θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. Θα πρέπει: 

 

Τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ξένων σωμάτων, κατά 

προτίμησης εγχώριας παραγωγής. 

 

Η συσκευασία να είναι κατάλληλη για τρόφιμα με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία 

παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή 

κλπ) στην ελληνική γλώσσα.    

 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα θερμοκρασίας  -18 βαθμούς Κελσίου, 

καθαρά, απολυμασμένα με καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να 

βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

 

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

Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις. 

 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  θα  αναγράφονται  στις  συσκευασίες. 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ζ΄: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΕΛΑΙΑ 

Όλα  τα  είδη  Παντοπωλείου  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  τη  

δεδομένη  παραγγελία  του  κάθε  Παιδικού και Βρεφονηπιακού  Σταθμού. Ειδικά:  
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ   

οξύτητας 0 - 0,8  σε  συσκευασία  5  λίτρων  και  να  πληροί  τους   όρους  των  αγορανομικών  

διατάξεων .  

να διαθέτει πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών 

Προϊόντων . 

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Τυρί φέτα με προδιαγραφές Π.Ο.Π. 

Κασέρι με προδιαγραφές Π.Ο.Π.,  

Κεφαλοτύρι με προδιαγραφές Π.Ο.Π. 

Γραβιέρα με προδιαγραφές Π.Ο.Π.,  

Ρεγκάτο 

Κίτρινο τυρί (γκούντα, ένταμ, έμενταλ) σε φέτες τοστ, κομμάτι ή τριμμένο. 

 

Τα είδη γαλακτοκομίας πρέπει να έχουν ήπια γεύση, να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή 

ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις 

υφής και χρώματος, να φέρουν δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Τα τυροκομεία πρέπει 

να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό 

αριθμό Ε.Ε.). 

 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

καθώς και τις ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις και θα φέρουν τις απαραίτητες 

ενδείξεις όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11, 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ήτοι 

τύπος, κατηγορία τυριού, είδος γάλακτος από το οποίο παρασκευάστηκε, ελάχιστο ποσοστό 

λίπους (υπολογισμένο σε ξερή ουσία), μέγιστο ποσοστό υγρασίας, ημερομηνία παραγωγής και 

ελάχιστης διατηρησημότητας, κωδικό μονάδος παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και 

ειδικές διατάξεις. 

 

Τα τυριά να έχουν πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και 

γεύσεων με την χαρακτηριστική γεύση ενός έκαστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και 

χρώματος, να είναι άριστης  ποιότητας (τα  τρίμματα αποκλείονται). Να προέρχονται από 

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

διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

 

ΓΑΛΑ (εβαπορέ αγελάδας πλήρες σε μεταλλική η χάρτινη συσκευασία 410-500 γρ.) 

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς και τα μικροβιολογικά 
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κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και  56/95. Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει 

να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης.  

Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα είναι λευκό αγελαδινό και αποστειρωμένο του οποίου η 

κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-

pack) συσκευασία των 410-500 γρμ. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο 

ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες 

περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους 

όρους υγιεινής. 

 

Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που 

χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή 

και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΓΑ  

Τα αυγά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και πρόσφατης παραγωγής, ωοσκοπημένα και 

βάρους 55-60 γρμ. και να διαθέτουν πιστοποιητικό εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Να διαθέτει πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό 

Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

Το γιαούρτι θα είναι συσκευασμένο σε κεσεδάκια 200 γρμ. με 3,5% λιπαρά και να διαθέτει 

πιστοποιητικό εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Επί της 

συσκευασίας να αναγράφεται το σύνολο των στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την προέλευση, η 

ημερομηνία λήξεως καθώς και την σχετική ένδειξη ότι το προϊόν είναι βιολογικό. Να διαθέτει 

πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΣΠΡΙΑ 

Τα όσπρια τυποποιημένα, παραγωγής  τρέχοντος  έτους, απαλλαγμένα  από ξένα σώματα, με  

καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς και να διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο 

Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Να διαθέτει πιστοποιητικό από 

εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Τα  ζυμαρικά πρώτης  ποιότητας, πρόσφατης  παραγωγής, από 100% σιμιγδάλι και να πληρούν  

τους όρους των αγορανομικών διατάξεων. Στη συσκευασία να αναγράφεται η χώρα προέλευσης 

καθώς και η ημερομηνία λήξεως. 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  
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ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 ολικής άλεσης, παρασκευασμένα από σιμιγδάλι ολικής αλέσεως σκληρού σίτου.  

 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  

Η μαργαρίνη θα είναι συσκευασμένη σε κεσεδάκια 250 γρμ., με καπάκι επαναχρησιμοποιούμενο 

με βιολογικό ελαιόλαδο και θα διαθέτει πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Αρίστης ποιότητας κατάλληλη για επάλειψη σε ψωμί. Στην 

συσκευασία θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης, και όλα τα στοιχεία που θα πιστοποιούν ότι το 

προϊόν είναι βιολογικό καθώς και η ημερομηνία λήξεως. Να διαθέτει πιστοποιητικό από 

εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ  

Δημητριακά βιολογικής καλλιέργειας σε διάφορες γεύσεις (σοκολάτα, μέλι, καλαμπόκι, βρώμη 

κλπ) και μορφές (νιφάδες, μπαλάκια κ.λπ.) και θα διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο 

Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Στην συσκευασία θα αναγράφεται 

η ημερομηνία λήξεως, η προέλευση καθώς και όλα τα στοιχεία που θα πιστοποιούν ότι το προϊόν 

είναι βιολογικό.  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ  

Τα δημητριακά ολικής άλεσης να είναι από 95% ολικής άλεσης δημητριακά, με χαμηλή 

περιεκτικότητα λιπαρών και ζάχαρης, και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.  

 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

Από σιμιγδάλι σκληρού σίτου, 405ml πλήρες γάλα ανά κιλό προϊόντος, αλάτι και νερό 

 

ΠΛΙΓΟΥΡΙ 

Το πλιγούρι να είναι από ολόκληρο  κόκκο σταριού, τεμαχισμένο.  

 

ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ  

Από φιστίκια (93%) και καστανή ζάχαρη 

 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Παρασκευασμένο από 100% αγελαδινό γάλα σε συσκευασία 250 γρ.  

 

ΧΑΛΒΑΣ  

Παρασκευασμένος από ταχίνι (αλεσμένο σησάμι), ζάχαρη,  

 

3η Ομάδα: Γάλα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα CPV 
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Μέτρησης      Κατ’ 

έτος 

160 
ΓΑΛΑ φρέσκο, σε συσκευασία 

του 1 λίτρου 
λίτρο 3.825 15511100-4 

 

Ως παστεριωμένο γάλα νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει 

την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 

15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C 

τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη 

ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης 

και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το 

συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει του +6 βαθμούς C, στην οποία 

θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρηση του διαρκεί μέχρι επτά (7) ημέρες, καθορίζεται με 

ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 
Στη συσκευασία του παστεριωμένου ομογενοποιημένου γάλακτος πρέπει να αναγράφεται σε 

εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η 

ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η 

θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και 

εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος ή διάρκεια ζωής του γάλακτος 

σε ημέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός   

 

1η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η./Κ.Α.Ε.: 15.6699.0009 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 
ανά έτος 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος  

Ενδεικτική 
Συνολική 
Τιμή κατά 

έτος 

CPV  

Α΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας 

Α1΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας με Φ.Π.Α. 13% 

1 
Άμυλο καλαμποκιού (κορν φλάουρ) - 
συσκευασία 200 γραμ. 

τεμάχιο 20 0,80 € 16,00 € 15612000-1 

2 
Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) - 
συσκευασία 410 - 500 γραμ. 

τεμάχιο 350 0,80 € 280,00 € 15511600-9 
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3 Ρύζι τύπου Γλασέ - συσκευασία 1 κιλού κιλό 25 1,20 € 30,00 € 15611000-4 

Σύνολο Α1  Υποομάδας  326,00 € 

 Φ.Π.Α. 13% 42,38 € 

 Γενικό Σύνολο Α1 Υποομάδας 368,38 € 

 
      

 Α2΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας με Φ.Π.Α. 24% 

 
4 

Ανθός Αραβοσίτου βανίλια - συσκευασία 
160 γραμ. 

τεμάχιο 30 1,15 € 34,50 € 15612000-1 

5 
Ζελέ - συσκευασία καθαρού βάρους 200 
γραμ. 

τεμάχιο 25 1,20 € 30,00 € 15332200-6 

6 
Καφές τύπου ελληνικός - συσκευασία 
καθαρού βάρους 1 κιλού 

κιλό 770 7,00 € 5.390,00 € 15860000-4 

7 
Ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική - συσκευασία 
1 κιλού 

κιλό 400 0,70 € 280,00 € 15830000-5 

8 
Αναψυκτικά (σε συσκευασία του 1,5 
λίτρου) 

τεμάχιο 4.500 1,20 € 5.400,00 € 15982000-5 

9 Τσαι του βουνού-συσκευασία 70-80 γρμ τεμάχιο 200 0,95 € 190,00 € 15860000-4 

Σύνολο Α2  Υποομάδας  11.324,50 € 

 Φ.Π.Α. 24% 2.717,88 € 

 Γενικό Σύνολο Α2 Υποομάδας 14.042,38 € 

 
      

 Σύνολο 1ης Ομάδας 11.650,50 € 

 Σύνολο Φ.Π.Α. 2.760,26 € 

 Γενικό Σύνολο 1ης Ομάδας 14.410,76 € 

 

       

       
2η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 
ανά έτος 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος 
προ Φ.Π.Α. 

(€)  

Ενδεικτική 
Συνολική 
Τιμή προ 
Φ.Π.Α. (€) 
κατά έτος 

CPV  

Α΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0009   

Α1΄: Είδη Αρτοποιείου με Φ.Π.Α. 13%  

10 
ΨΩΜΙ τύπου χωριάτικο, σταρένιο ολικής 
άλεσης 

κιλό 8.000 2,00 € 16.000,00 € 

15810000-9 

11 ΚΟΥΛΟΥΡΙ Θεσσαλονίκης  τεμάχιο 1.020 0,35 € 357,00 € 

12 
ΨΩΜΙ  ΤΟΣΤ σταρένιο ολικής άλεσης,  
συσκευασία 900 γρ. (μη τυποποιημένο) 

τεμάχιο 553 3,45 € 1.907,85 € 

13 
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ σταρένιο ολικής άλεσης, 
συσκευασία 500 γρ. (μη τυποποιημένο) 

τεμάχιο 85 1,95 € 165,75 € 
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ΣΥΝΟΛΟ Α1 18.430,60 € 
 

Φ.Π.Α. 13% 2.395,98 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α1'  20.826,58 € 
 

            
 

Α2΄: Είδη Αρτοποιείου με Φ.Π.Α. 24%  

14 
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ-
ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑΚΙΑ  

κιλό 119 8,00 € 952,00 € 

15810000-9 

15 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ  κιλό 383 8,50 € 3.255,50 € 

16 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  κιλό 298 8,50 € 2.533,00 € 

17 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  τεμάχιο 476 1,40 € 666,40 € 

18 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με γαρνίρισμα 
καρύδι) 

κιλό 102 8,00 € 816,00 € 

19 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ, τύπου κέικ, με καρύδι και 
μπαχαρικά, βάρους τριών κιλών έκαστη. 

κιλό 128 9,00 € 1.152,00 € 

20 
ΔΙΠΛΕΣ γαρνιρισμένες με μέλι και 
καρύδια 

κιλό 26 9,00 € 234,00 € 

21 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο βούτυρο 
γάλακτος  και αμύγδαλο)  

κιλό 43 8,00 € 344,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α2 9.952,90 € 
 

Φ.Π.Α. 24% 2.388,70 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α2 12.341,60 € 
 

             

ΣΥΝΟΛΟ Α' = ΣΥΝΟΛΟ Α1' + ΣΥΝΟΛΟ Α2'  28.383,50 € 
 

Φ.Π.Α. 13% & 24%  4.784,67 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α' = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α1+ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α2 33.168,17 € 
 

             

Β΄: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0009  

22 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 8 τεμ 

συσκευασία 638 2,50 € 1.595,00 € 

15842300-5 

23 
ΑΥΓΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 20γρμ 

τεμάχιο 1.105 1,00 € 1.105,00 € 

24 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ  κιλό 21 9,90 € 207,90 € 

25 
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΙΚΡΑ σε 
σακούλα βάρους 210 γρ.  

τεμάχιο  102 2,50 € 255,00 € 

26 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές) κιλό 213 10,00 € 2.130,00 € 

27 
Σοκολατένιες φιγούρες γεμιστές με 
πραλίνα 10 γρ./τεμάχιο  

κιλό 43 9,80 € 421,40 € 

28 
Σοκολατένια αυγουλάκια γεμιστά με 
πραλίνα 7 γρ./τεμ.   

κιλό 43 10,60 € 455,80 € 

29 Αγιοβασιλάκια-σοκολατάκια  κιλό 43 9,80 € 421,40 € 

30 Σοκολατάκια δίφουντα  κιλό 43 10,60 € 455,80 € 

31 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ  κιλό 238 11,00 € 2.618,00 € 
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32 
Διάφορα μικρά γλυκά (σου, εκλέρ, κωκ 
κ.λπ.) 

κιλό 51 9,00 € 459,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β'  10.124,30 € 
 

Φ.Π.Α. 24% 2.429,83 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Β'   12.554,13 € 
 

        Α΄+ Β΄ 45.722,31 € 
 

Γ΄: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001  

33 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ τ. 65% Α' κιλό  2.200 2,12 € 4.664,00 € 

15119000-5 

34 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο κιλό  1.100 8,40 € 9.240,00 € 

35 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΣΠΑΛΑ κιλό  1.600 8,40 € 13.440,00 € 

36 ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο  κιλό  510 3,97 € 2.024,70 € 

37 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ  κιλό  510 3,97 € 2.024,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ Γ'  31.393,40 € 
 

Φ.Π.Α. 13% 4.081,14 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  Γ'  35.474,54 € 
 

Δ΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΦΡΟΥΤΑ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0002  

38 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ κιλό 102 0,93 € 94,86 € 

03222000-3 

39 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ εγχώρια  κιλό 2.040 1,42 € 2.896,80 € 

40 ΒΕΡΥΚΟΚΑ εγχώρια  κιλό 442 1,54 € 680,68 € 

41 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ εγχώρια  κιλό 850 0,39 € 331,50 € 

42 ΚΕΡΑΣΙΑ εγχώρια  κιλό 204 2,21 € 450,84 € 

43 ΛΕΜΟΝΙΑ εγχώρια  κιλό 850 1,41 € 1.198,50 € 

44 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  εγχώρια  κιλό 680 1,01 € 686,80 € 

45 
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εγχώρια  κιλό 2.040 0,91 € 1.856,40 € 

46 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  κιλό 2.550 1,11 € 2.830,50 € 

47 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ εγχώρια κιλό 442 0,84 € 371,28 € 

48 ΠΕΠΟΝΙΑ εγχώρια  κιλό 850 0,88 € 748,00 € 

49 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΜΕΡΛΙΝ εγχώρια  κιλό 1.800 0,62 € 1.116,00 € 

50 ΡΟΔΑΚΙΝΑ εγχώρια  κιλό 442 0,84 € 371,28 € 

51 ΣΤΑΦΥΛΙΑ  ΣΤΑΦΙΔΑ εγχώρια  κιλό 48 1,76 € 84,48 € 

52 ΦΡΑΟΥΛΕΣ εγχώριες κιλό 544 1,02 € 554,88 € 

ΣΥΝΟΛΟ Δ'  14.272,80 € 
 

Φ.Π.Α. 13% 1.855,46 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   Δ'  16.128,26 € 
 

Ε΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/15.6481.0002  

Ε1: Φ.Π.Α. 13%   

53 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  τεμάχιο 2.992 0,27 € 807,84 € 

03221000-6 

54 ΑΝΙΘΟΣ  δέμα  100 γρ. τεμάχιο  680 0,27 € 183,60 € 

55 ΚΑΡΟΤΑ  κιλό 595 0,57 € 339,15 € 

56 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ  κιλό 298 0,66 € 196,68 € 

57 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ  κιλό 102 1,05 € 107,10 € 

58 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  ξερά  κιλό 918 0,58 € 532,44 € 

59 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  φρέσκα  κιλό 136 0,93 € 126,48 € 

60 ΛΑΧΑΝΟ  κιλό 1.020 0,35 € 357,00 € 

61 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ δέμα  100 γρ. τεμάχιο  816 0,27 € 220,32 € 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ
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62 ΜΑΡΟΥΛΙ  τεμάχιο  612 0,35 € 214,20 € 

63 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ φλάσκες κιλό 68 0,84 € 57,12 € 

64 ΜΠΡΟΚΟΛΟ  κιλό 170 1,50 € 255,00 € 

65 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  κιλό 2.550 0,93 € 2.371,50 € 

66 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ  κιλό 213 0,71 € 151,23 € 

67 ΠΑΤΑΤΕΣ  εγχώριες  κιλό 7.450 0,57 € 4.246,50 € 

68 ΠΙΠΕΡΙΕΣ στρογγυλές κιλό 85 0,96 € 81,60 € 

69 ΠΡΑΣΑ  κιλό 255 0,89 € 226,95 € 

70 ΣΕΛΙΝΟ   κιλό 221 0,71 € 156,91 € 

71 ΣΚΟΡΔΑ  τεμάχιο  306 0,27 € 82,62 € 

72 ΣΠΑΝΑΚΙ  κιλό 442 0,75 € 331,50 € 

73 ΦΑΣΟΛΙΑ  φρέσκα τσαουλιά  κιλό 306 1,02 € 312,12 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ε1'  11.357,86 € 
 

Φ.Π.Α. 13%  1.476,52 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  Ε1'  12.834,38 € 
 

Ε2: Φ.Π.Α. 24%   

74 ΔΥΟΣΜΟΣ ματσάκι 100 γρ.  τεμάχιο  68 0,27 € 18,36 € 03221000-6 

ΣΥΝΟΛΟ Ε2'  18,36 € 
 

Φ.Π.Α. 24%  4,41 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε2'  22,77 € 
 

            
 

ΣΥΝΟΛΟ Ε'=ΣΥΝΟΛΟ Ε1' + ΣΥΝΟΛΟ Ε2'  11.376,22 € 
 

Φ.Π.Α. 13% & 24%  1.480,93 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε' = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε1' + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε2'  12.857,15 € 
 

            
 

        Δ΄+ Ε΄ 28.985,41 € 
 

ΣΤ΄: Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0008  
75 ΠΕΡΚΑ φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό  1.700 7,51 € 12.767,00 € 

15221000-3 

76 ΒΑΚΑΛΑΟΣ φιλέτο (κατεψυγμένος) κιλό  408 5,30 € 2.162,40 € 

77 ΓΛΩΣΣΑ φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό  940 5,74 € 5.395,60 € 

78 
ΧΤΑΠΟΔΙ εγχώριο καθαρισμένο,  
κατεψυγμένο 

κιλό 120 12,40 € 1.488,00 € 

79 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ φιλέτο, κατεψυγμένο κιλό  85 7,07 € 600,95 € 

80 
ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ σε  
συσκευασία πακέτου  το κιλό  

συσκευασία 700 1,43 € 1.001,00 € 

15331170-9 

81 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
σε  συσκευασία πακέτου  το κιλό  

συσκευασία 450 1,58 € 711,00 € 

82 
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  σε 
συσκευασία το κιλό  

συσκευασία 153 1,62 € 247,86 € 

83 
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 
συσκευασία το κιλό  

συσκευασία 51 4,20 € 214,20 € 

84 
ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ σε 
συσκευασία πακέτου το κιλό  

συσκευασία 51 3,67 € 187,17 € 

ΣΥΝΟΛΟ Στ'  24.775,18 € 
 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ
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Φ.Π.Α.  13% 3.220,77 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Στ'  27.995,95 € 
 

Ζ΄: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΛΑΙΑ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0010  

Ζ1΄: Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 24%  

85 
ΑΛΑΤΙ θαλασσινό ιωδιούχο σε πλαστική  
σακούλα  500 γρ 

συσκευασία 374 0,55 € 205,70 € 

15872200-3, 
15830000-5,  
15821200-1, 
15612100-2,  

86 ΒΑΝΙΛΙΑ  συσκ. 5 τεμ.  συσκευασία 68 0,45 € 30,60 € 

87 ΚΑΝΕΛΛΑ  τριμμένη συσκ. 50 γρ. συσκευασία 31 1,05 € 32,55 € 

88 ΠΙΠΕΡΙ  συσκ. 50 γρ. συσκευασία 153 1,10 € 168,30 € 

89 ΡΙΓΑΝΗ  συσκ. 50 γρ. συσκευασία 85 1,10 € 93,50 € 

90 ΔΑΦΝΗ  συσκ. 20 γρ. συσκευασία 85 0,90 € 76,50 € 

91 ΚΥΜΙΝΟ τριμμένο βαζάκι 35 γρ.  τεμάχιο  31 1,00 € 31,00 € 

92 ΔΥΟΣΜΟΣ  αποξηραμένος συσκ. 20 γρ.   συσκευασία 31 1,20 € 37,20 € 

93 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ συσκευασία 50 γρ.  τεμάχιο 34 1,20 € 40,80 € 

94 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ τριμμένο συσκευασία 
40 γρ. σε βαζάκι 

τεμάχιο 31 4,50 € 139,50 € 

95 
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ 
συσκ. 200 γρ. 

συσκευασία 34 0,60 € 20,40 € 

96 ΞΥΔΙ  φιάλη  πλαστική 350 ml  τεμάχιο  357 0,50 € 178,50 € 

97 
ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΓΚΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ/ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ (Bking 
Powder) συσκ. 200 γρ. 

τεμάχιο  31 0,70 € 21,70 € 

98 
ΦΥΛΛΟ  ΚΡΟΥΣΤΑΣ συσκευασία  500 
γρ.  

τεμάχιο 213 2,50 € 532,50 € 

99 ΣΦΟΛΙΑΤΑ  συσκευασία 850 γρ. τεμάχιο 213 4,50 € 958,50 € 

100 
ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ  μίνι (συσκευασία 200 
γρ)  

τεμάχιο 170 2,50 € 425,00 € 

101 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ για πρωϊνό, συσκευασία 
375 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  

τεμάχιο  510 4,10 € 2.091,00 € 

102 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ολικής άλεσης για 

πρωϊνό, συσκευασία 430 γρ.  
τεμάχιο  510 4,10 € 2.091,00 € 

103 ΚΑΚΑΟ 125 γρ. τεμάχιο  77 1,60 € 123,20 € 

104 
Καφές τύπου ελληνικός (συσκευασία 
καθαρού βάρους 1.000 γραμμαρίων) 

κιλό 61 7,00 € 427,00 € 

105 
ΤΣΑΪ  ΤΟΥ  ΒΟΥΝΟΥ σε συσκευασία 
βάρους περίπου 70-80 γραμμαρίων 

συσκευασία 17 1,40 € 23,80 € 

106 ΧΑΜΟΜΙΛΙ  (τεμ. 20 γρ.) σετ 10 τεμάχια  συσκευασία 17 1,45 € 24,65 € 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ
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107 ΜΕΡΕΝΤΑ  600 γρ. τεμάχιο  43 2,40 € 103,20 € 

108 ΠΛΙΓΟΥΡΙ συσκευασία 500 γρ.  τεμάχιο  102 1,70 € 173,40 € 

109 ΖΑΧΑΡΗ  πακέτο  1 κιλού  τεμάχιο  595 0,80 € 476,00 € 

110 ΖΑΧΑΡΗ άχνη πακέτο 500 γρ. τεμάχιο  20 0,90 € 18,00 € 

111 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

soft πακ. 250 γρ. 
τεμάχιο  255 2,50 € 637,50 € 

112 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ διάφορες γεύσεις 
250 γρ. 

τεμάχιο 102 1,20 € 122,40 € 

113 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΜΙΡΑΝΤΑ η ισοδύναμα 275 
γρ.  

τεμάχιο 383 1,30 € 497,90 € 

114 ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 - 230 γρ.  τεμάχιο 383 1,60 € 612,80 € 

115 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ με κομμάτια 
φρούτων συσκ. 450 γρ. 

τεμάχιο 298 2,70 € 804,60 € 

116 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ  συσκ. 850 γρ. τεμάχιο 255 2,60 € 663,00 € 

117 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ  συσκ.  5 λίτρα  τεμάχιο 31 10,00 € 310,00 € 

118 ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ συσκευασία 350 γρ.  τεμάχιο  111 4,30 € 477,30 € 

119 
ΧΑΛΒΑΣ από ταχίνι και μέλι, διάφορες 
γεύσεις, συσκευασία 400 γρ.  

τεμάχιο  80 4,20 € 336,00 € 

120 
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ  ΦΡΟΥΤΩΝ  συσκ. 1 
λίτρο  

τεμάχιο 1.000 1,60 € 1.600,00 € 

121 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ διάφορα συσκευασία 1,5 λ.  τεμάχιο 120 1,20 € 144,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ζ1 ' 14.749,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.539,76 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  Ζ1 ' 18.288,76 € 

Ζ2΄: Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 13%  
122 ΑΛΕΥΡΙ  πακέτο  1 κιλού  τεμάχιο  50 1,45 € 72,50 € 

 

123 ΑΛΕΥΡΙ ολικής άλεσης, πακέτο 1 κιλού  τεμάχιο  50 3,00 € 150,00 € 
 

124 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ  πακέτο  500 γρ.  τεμάχιο  100 1,00 € 100,00 € 
 

125 
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ  ολικής άλεσης, 

πακέτο  500 γρ.  
τεμάχιο  50 2,00 € 100,00 € 

15540000-5, 
15831600-8, 
03142500-3, 
15850000-1, 
03212220-8 

126 
ΑΜΥΛΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ  
ΦΛΑΟΥΡ) 200γρ. 

τεμάχιο  34 1,20 € 40,80 € 

127 
ΑΝΘΟΣ  ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  ΒΑΝΙΛΙΑ (σε 
συσκευασία καθαρού βάρους 160 
γραμμαρίων) 

συσκευασία 190 0,80 € 152,00 € 

128 ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ, συσκευασία 500 γρ.  τεμάχιο  400 1,67 € 668,00 € 

129 ΖΑΜΠΟΝ  ΩΜΟΠΛΑΤΗ  εγχώριο  κιλό  60 8,00 € 480,00 € 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ
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130 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΒΡΑΣΤΗ εγχώρια κιλό  85 13,00 € 1.105,00 € 

131 ΠΑΡΙΖΑΚΙ  330 γρ. τεμάχιο 85 3,30 € 280,50 € 

132 ΚΑΣΕΡΙ  εγχώριο κομμάτι ή τριμμένο  κιλό  720 11,00 € 7.920,00 € 

133 ΚΑΣΕΡΙ  εγχώριο  φέτες τόστ κιλό  850 11,00 € 9.350,00 € 

134 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (γκούντα, ένταμ, έμενταλ) 
σε φέτες τοστ, κομμάτι ή τριμμένο 

κιλό 300 8,00 € 2.400,00 € 

135 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ εγχώριο (κομμάτι ή 
τριμμένο) 

κιλό 230 9,50 € 2.185,00 € 

136 ΦΕΤΑ εγχώρια  κιλό 1.275 8,20 € 10.455,00 € 

137 ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ κομμάτι ή φέτες τόστ κιλό  425 10,50 € 4.462,50 € 

138 
ΓΑΛΑ  ΣΥΜΠΥΚΩΝΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ  
κουτί  410 γρ.  

τεμάχιο 1.445 0,80 € 1.156,00 € 

139 
ΒΟΥΤΥΡΟ τύπου Κερκύρας, συσκευασία 
250 γρ. 

τεμάχιο  510 4,00 € 2.040,00 € 

140 ΚΡΕΜΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  250 γρ. τεμάχιο 204 2,90 € 591,60 € 

141 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ  200 γρ. με 3,5 % λιπαρά 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  

τεμάχιο 3.825 1,70 € 6.502,50 € 

142 ΜΕΛΙ  ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ  κουτί 480-500 γρ. τεμάχιο 425 6,50 € 2.762,50 € 

143 ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  τεμάχιο 4.250 0,90 € 3.825,00 € 

144 ΤΑΧΙΝΙ βάζο 450 γρ τεμάχιο 298 4,00 € 1.192,00 € 

145 
ΠΑΣΤΕΣ (μακ. Κοφτό, βίδες , κριθαράκι 
κ.α. ) 500 γρ. 

τεμάχιο 2.040 1,20 € 2.448,00 € 

146 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  (Νο 2, Νο 10, Νο 6 συσκ. 
500 γρ.)     

τεμάχιο 1.020 1,25 € 1.275,00 € 

147 ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 ολικής άλεσης τεμάχιο  340 1,12 € 380,80 € 

148 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  πακέτο 500 γρ.  τεμάχιο 306 2,60 € 795,60 € 

149 ΡΥΖΙ  ΚΙΤΡΙΝΟ συσκ. 1/2 κιλού  τεμάχιο 680 1,60 € 1.088,00 € 

150 ΡΥΖΙ  Καρολίνα  συσκ. 1/2  κιλού  τεμάχιο 884 1,60 € 1.414,40 € 

151 Ρύζι γλασέ συσκευασία 1 κιλού  τεμάχιο 68 1,20 € 81,60 € 

152 ΡΕΒΥΘΙΑ πακέτο  500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ τεμάχιο 170 2,90 € 493,00 € 

153 
ΦΑΚΕΣ ψιλές - χονδρές πακέτο  500 γρ. 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  

τεμάχιο 918 3,20 € 2.937,60 € 

154 ΦΑΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ πακέτο 500 γρ.  τεμάχιο  128 3,50 € 448,00 € 

155 
ΦΑΣΟΛΙΑ μέτρια πακέτο  500 γρ. 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  

τεμάχιο 510 3,80 € 1.938,00 € 

156 ΤΡΑΧΑΝΑΣ με γάλα, συσκευασία 500 γρ.  τεμάχιο  213 1,49 € 317,37 € 

157 
ΣΤΑΦΙΔΑ ξερή ξανθή ή μαύρη, 
συσκευασία ~ 250 γρ.  

τεμάχιο  51 1,20 € 61,20 € 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ
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158 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  συμπυκνωμένος  500 
γρ.  

τεμάχιο 1.700 0,75 € 1.275,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Ζ2'  72.944,47 € 
 

Φ.Π.Α. 13% 9.482,78 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ζ2' 82.427,25 € 
 

Ζ3΄: Έλαια  

159 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  συσκ. 5 λίτρα  συσκευασία 425 28,00 € 11.900,00 € 15411110-6 

ΣΥΝΟΛΟ Ζ3' 11.900,00 € 
 

Φ.Π.Α. 13% 1.547,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΞΙΑ Ζ3' 13.447,00 € 
 

     
  

ΣΥΝΟΛΟ Ζ' (Ζ1+Ζ2+Ζ3+Ζ4) 99.593,47 € 
 

Φ.Π.Α. 13% + 24%  14.569,54 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ζ' (Ζ1+Ζ2+Ζ3+Ζ4) 114.163,01 € 
 

     
  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   219.918,87 € 
 

Φ.Π.Α. 13% & 24%  32.422,35 € 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΟΜΑΔΑΣ  252.341,22 € 
 

     
  

4η Ομάδα: Προμήθεια γάλακτος για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  

160 ΓΑΛΑ φρέσκο, συσκευασία 1 λίτρο  λίτρο 3.825 1,10 € 4.207,50 € 15511100-4 

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ομάδας 4.207,50 € 
 

Φ.Π.Α. 13% 546,98 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚη ΑΞΙΑ 4ης ομάδας 4.754,48 € 
 

 
      

     
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ   235.776,87 € 

 
Φ.Π.Α. 13% & 24%  35.729,59 € 

 
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΟΜΑΔΩΝ  271.506,46 € 

  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος, χρόνος και τρόπος Παράδοσης 

 

Τα προς προμήθεια είδη της 1ης ομάδας: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η., θα παραδίδονται 

τμηματικά από τον ανάδοχο, (ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας κάθε φορά), περίπου 4-6 παραδόσεις από την υπογραφή του εκάστοτε συμφωνητικού, 

κατ’ έτος 2019, 2020 και 2021 και κατόπιν συνεννόησης μαζί του, μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (6 ημέρες) από τη στιγμή που θα ζητηθούν, σε χώρους των Κ.Α.Π.Η. που θα υποδείξει 

η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου. 

 

Τα προς προμήθεια είδη της 2ης ομάδας (Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών) θα παραδίδονται σε τόπους και ποσότητες  που θα ορίσει η Διεύθυνση 
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Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου. Πιο συγκεκριμένα, η αναγκαία ποσότητα, η οποία θα 

κρίνεται κατάλληλη από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής για τη σίτιση των παιδιών, θα 

παραδίδεται από τις 07:00 πμ έως 08:00 πμ στα εξής σημεία: 

 

Α. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 

Β. 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφ. Πετρουπόλεως 54) 

Γ. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56) 

Δ.  4ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφ. Αν. Παπανδρέου 169Α) 

Ε. 5ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24) 

ΣΤ. 6ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου) 

Ζ. 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης) 

Η. 8ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

Θ. 9ος Παιδικός Σταθμός (Ικάρου και Βρισηίδος 59-61) 

Ι. 10Ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

ΙΑ.  11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α) 

ΙΒ. 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήρας 13) 

 

3η ομάδα: Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών  

Το προς προμήθεια λευκό γάλα αγελάδας για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του 

Δήμου θα είναι παστεριωμένο και ομογενοποιημένο και θα έχει διάρκεια ζωής έως επτά 

ημέρες. Θα είναι σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου. 

  
 
Το γάλα όταν παραδίδεται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς δεν θα έχει 

ημερομηνία λήξεως μικρότερη των τεσσάρων (4) ημερών. Το προς προμήθεια γάλα θα 

παραδίδεται δύο (2) έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα από τις 07:00 πμ έως τις 08:00 πμ στα 

εξής σημεία: 

Α. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 

Β. 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφ. Πετρουπόλεως 54) 

Γ. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56) 

Δ.  4ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφ. Αν. Παπανδρέου 169Α) 

Ε. 5ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24) 

ΣΤ. 6ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου) 

Ζ. 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης) 

Η. 8ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

Θ. 9ος Παιδικός Σταθμός (Ικάρου και Βρισηίδος 59-61) 

Ι. 10Ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

ΙΑ.  11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α) 
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ΙΒ. 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήρας 13)     

Ο Συντάξας 
Η αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Τμήματος 
Μελετών 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

   

Ε. Γεράσης 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Μαρία Στρατουδάκη 
Αγρονόμος Τοπογράφος 

Αγγελική Δημητρακοπούλου 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για 

ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα 

διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ ……..  για την καλή εκτέλεση από αυτήν 

των όρων της με αριθμό …………συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια 

«……………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2018 προκήρυξη του 

Δημάρχου Ιλίου 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός 

πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του 

ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ 

………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης με αριθμό………. 

συνολικής αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2018 προκήρυξη του 

Δημάρχου Ιλίου. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός 

πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Αριθμός Συμφωνίας Πλαίσιο: ………………………………………. 

 

 

Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο: Συμφωνία Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα 

παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος), για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα I). 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιλίου 

Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 

όπως ισχύει. Τα άρθρα που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα 

διέπουν τις διαδικασίες, παραγγελίες και παραδόσεις των αγαθών που θα απαιτούνται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1.Εμπλεκόμενα Μέρη 

Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ του Δήμου Ιλίου εφεξής καλούμενη Αναθέτουσα Αρχή και 

των εταιριών: 

Α. Επωνυμία εταιρίας – Ταχυδρομική διεύθυνση εταιρίας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο ή 

το μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας κ…… με Α.Δ.Τ. ….….βάση του από / / Πρακτικού του Δ.Σ.  

Β. Επωνυμία εταιρίας – Ταχυδρομική διεύθυνση εταιρίας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. της εταιρίας κ…… με Α.Δ.Τ. ….βάση του από / / Πρακτικού του Δ.Σ. 

Γ.….. 

(εφεξής καλούμενοι οικονομικοί φορείς). 

 

2. Περιεχόμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο 

Η Συμφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και το ακόλουθο παράρτημα 

 παραρτήματα  Ι– οικονομικοί φορείς   και Αγαθά σύμφωνα με την αρ. …………..Δ/ξη την αρ. 

πρωτ. ……….Απόφαση Κατακύρωσης και την προσφορά του Οικονομικού φορέα 

Το Παράρτημα αυτό θα περιέχει τα είδη για τα οποία κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

Συμφωνία 

Πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, ενδεχομένως να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ



  - 88 -  

ομαδοποίηση 

των ειδών, τις περιγραφές και χαρακτηριστικά τους, τις τιμές τους ανά τεμάχιο κ.λπ. 

 

 

Α/Α Περιγραφή 

ομαδας/υποομάδας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ/ΕΚΠΤΩΣΗ 
  

1 …………………. 

1…………… 

2…………. 

3…………. 

1…………… 

2…………. 

3…………. 

  

  

  

2 …………………. 

1…………… 

2…………. 

3…………. 

1…………… 

2…………. 

3…………. 

  

  

  

3 ………………… 

1…………… 

2…………. 

3…………. 

1…………… 

2…………. 

3…………. 

  

  

  

4 ………………… 

1…………… 

2…………. 

3…………. 

1…………… 

2…………. 

3…………. 

  

  

  

 

1. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο 

Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο 

Οικονομικός φορέας θα παρέχει στον Δήμο Ιλίου συγκεκριμένα αγαθά (σύμφωνα με τον 

Παράρτημα Γ’ της Δ/ξης), ύστερα από την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού για τις εκτελεστικές 

της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεις. Ο νέος διαγωνισμός θα διενεργείται μετά από  

απόφαση-πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

στη Συμφωνία Πλαίσιο να υποβάλουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά για τη συγκεκριμένη 

ομάδα ή υποομάδα ειδών. 

 

 Η Συμφωνία πλαίσιο δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή να υποβάλλει παραγγελίες. Δέσμευση 

θα υπάρχει μόνο εάν και εφόσον η αναθέτουσα αρχή υποβάλει μια συγκεκριμένη παραγγελία, 

σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της 

Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης. Η εκτελεστική σύμβαση διέπεται από τους όρους και 

προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιφέρει 

ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους αυτής. 

                  

                 4.Υποχρεώσεις 

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποβάλει  

παραγγελίες, όπως περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας και ο Οικονομικός φορέας 

υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά (Παράρτημα Ι) της παραγγελίας, ενώ η αναθέτουσα αρχή 
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υποχρεούνται να καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει 

προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή 

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με 

την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει υποβάλλει Παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών σύμφωνα με 

το  Παραρτήματος Γ’ της διακήρυξης και υπό τους όρους αυτής της Συμφωνίας Πλαίσιο. Επίσης, 

δέσμευση υπάρχει εφόσον η αναθέτουσα αρχή υποβάλει μία συγκεκριμένη παραγγελία, σύμφωνα 

με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της Συμφωνίας 

Πλαίσιο σύμβασης. 

 

Μία παραγγελία θεωρείται έγκυρη μόνο όταν η αναθέτουσα αρχή, με δική της πρωτοβουλία, 

υποβάλει πρόσκληση για παροχή αγαθών προς τον Οικονομικό φορέα. 

 

5.΄Εναρξη και διάρκεια 

Η Συμφωνία πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και είναι έγκυρη για υποβολή 

παραγγελιών μέχρι και τρία έτη από την υπογραφή της, ήτοι / / , με δυνατότητα παράτασης με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για ένα (1) ακόμη έτος μετά την λήξη της τριετίας. 

 

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Πλαίσιο, παραμένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις 

παραγγελίες που έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο ισχύος της. Μετά τη λήξη της ισχύος της 

Συμφωνίας πλαίσιο, οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης, 

πρέπει να ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο. 

 

6. Εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο 

Για τη σύναψη των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο συμβάσεων, ο Δήμος Ιλίου δύνανται να 

διαβουλεύεται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα, ζητώντας, εάν χρειάζεται, να ολοκληρώσει την 

προσφορά του με συμπλήρωση/βελτίωση αυτής, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-

πλαίσιο. Η βελτίωση αφορά την προσφερόμενη τιμή του Οικονομικού φορέα, η οποία δεν μπορεί 

να υπερβαίνει την τιμή με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση 

παραμένει το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς βάση της τιμής. 

 

Σε κάθε εκτελεστική σύμβαση θα αναφέρονται αναλυτικά οι κρατήσεις που ισχύουν σε κάθε φορέα 

καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής. 

 

Η αναθέτουσα αρχή, κατά την διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο, διατηρεί το δικαίωμα να 

συμπεριλάβει στους νέους διαγωνισμούς της ποσότητες αγαθών τις οποίες δεν προμηθεύτηκε τα 
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προηγούμενα έτη. Η συμφωνία-πλαίσιο, οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις και οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις αυτών αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με 

την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4412/16. 

 

Το κείμενο των επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην παρούσα 

διακήρυξη ως Παράρτημα «Ζ΄». Τα παρεχόμενα αγαθά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το 

Παράρτημα Γ’ Τεχνικές προδιαγραφές της αρ……. Διακήρυξης. 

 

7. Συνολική αξία της συμφωνίας-πλαίσιο 

Η συνολική αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται σε ποσό ………€ συμπεριλαμβανομένων των 

προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με τον ισχύοντα ΦΠΑ (κατά περίπτωση είδους). 

 

8. Διάρκεια Της συμφωνίας-πλαίσιο 

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται σε 3 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. Με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η Συμφωνία Πλαίσιο μπορεί να παραταθεί περαιτέρω για ένα 

(1) ένα ακόμη έτος μετά την λήξη της τριετίας. 

 

9. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 

Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι Οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή τμήματος της 

συμφωνίας –πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, 

σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. 

 

1. Επωνυμία εταιρείας …κατέθεσε την υπ΄ αριθ…………εγγυητική επιστολή της 

Τράπεζας……..Κατάστημα οδού……….., ποσού………….ευρώ. 

2. Επωνυμία εταιρίας …κατέθεσε την υπ΄ αριθ…………εγγυητική επιστολή της Τράπεζας……..-

Κατάστημα οδού……….., ποσού…………. ευρώ. 

 

10. Ανωτέρα Βία 

Ο Οικονομικός φορέας που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Τροποποίηση συμφωνίας πλαίσιο κατά τη διάρκειά της 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης , μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

12. Ματαίωση της διαδικασίας της Συμφωνίας Πλαίσιο 
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Η διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο δύναται να ματαιωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 

με το διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 

 

13. Γλώσσα 

Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

 

14. Διαδικασία νέων διαγωνισμών 

Στην περίπτωση των συμφωνιών – πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς α) κατά την 

υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79 του Ν.4412/16, προκειμένου οι 

οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 

όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, β) πριν από την 

ανάθεση κάθε σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον/τους προσφέροντα/ες τον/στους 

οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει/ουν ενημερωμένα σχετικά 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν.4412/16, και κατά περίπτωση, το άρθρο 

82 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79 του Ν.4412/16/. 

 

15. Λοιποί όροι 

Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει 

οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

της Συμφωνίας-Πλαίσιο. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της 

εκτελεστικής σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που 

οφείλονται σε αυτόν για αγαθά για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει 

υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας - Πλαίσιο. 

 

16. Συμβατικό πλαίσιο-Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση των εκτελεστικών της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων εφαρμόζονται: 

 οι διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 οι όροι της διακήρυξης και 

 συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε ……… ( ) πρωτότυπα. Ένα προορίζεται για την 

Αναθέτουσα Αρχή και ένα για τον εκάστοτε Οικονομικό φορέα 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΣΤ΄  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ……… 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΣΗΣ  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ………………….συμπεριλαμβανόμενου 

ΦΠΑ 

 

Σήμερα την ________ του μηνός _____ του έτους _________ (Ημέρα…/Μήνας…/ Έτος….), 

ημέρα ______ οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  Δήμος Ιλίου  με Α.Φ.Μ. 

…………………….. και Δ.Ο.Υ………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα 

από………………………………. και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη 

στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. 

«.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ 

..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την 

κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής 

«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Με βάση την Δ/ξη ………………. (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί 

επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) και την αριθμ. 

………………… υπογραφείσας Συμφωνίας – Πλαίσιο μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της ανωτέρω 

εταιρίας διενεργήθηκε την ………………………νέος διαγωνισμός όπως καταγράφεται στο 

Παράρτημα Β’ της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάση της τιμής, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………………… € για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιλίου.  

Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερομένου νέου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ’ 

αριθμ. ………………………….. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:………), (συμπληρώνεται 

και πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: 

«……………………………………» σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού 
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των ……………………….€, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, και ποσοστού 13% 

και 24% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.  

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 

την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  

Η παρούσα διέπεται από τους όρους της προηγηθείσας σχετικής συμφωνίας – πλαίσιο και αφορά 

την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

Τα προς προμήθεια είδη, θα είναι σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου η οποία 

καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/ξης ………………και της Συμφωνίας 

Πλαίσιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 

αναδόχου στους τόπους που ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις οποίο προορίζονται και 

συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς τους.  

 

Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν 

υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ποσού ………….. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………….. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).  

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 

της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  

ΑΡΘΡΟ 3o ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και 

μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι ……/……../201…..,  τηρουμένων των προβλέψεων του εδάφιου 

β’ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4412/16.) 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν ως εξής: 
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Είδη 1ης Ομάδας: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. 

Τα προς προμήθεια είδη της 1ης ομάδας: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η., θα παραδίδονται 

τμηματικά από τον ανάδοχο, (ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας κάθε φορά), περίπου 4-6 παραδόσεις από την υπογραφή του εκάστοτε συμφωνητικού, 

κατ’ έτος 2019, 2020 και 2021 και κατόπιν συνεννόησης μαζί του, μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα (6 ημέρες) από τη στιγμή που θα ζητηθούν, σε χώρους των Κ.Α.Π.Η. που θα υποδείξει 

η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου. 

 

Είδη 2ης ομάδας: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

Τα προς προμήθεια είδη της 2ης ομάδας (Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών) θα παραδίδονται σε τόπους και ποσότητες που θα ορίσει η Διεύθυνση 

Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου. Πιο συγκεκριμένα, η αναγκαία ποσότητα, η οποία θα 

κρίνεται κατάλληλη από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής για τη σίτιση των παιδιών, θα 

παραδίδεται από τις 07:00 πμ έως 08:00 πμ στα εξής σημεία: 

Α. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 

Β. 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφ. Πετρουπόλεως 54) 

Γ. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56) 

Δ.  4ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφ. Αν. Παπανδρέου 169Α) 

Ε. 5ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24) 

ΣΤ. 6ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου) 

Ζ. 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης) 

Η. 8ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

Θ. 9ος Παιδικός Σταθμός (Ικάρου και Βρισηίδος 59-61) 

Ι. 10Ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

ΙΑ.  11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α) 

ΙΒ. 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήρας 13) 

 

Είδη 3ης ομάδας: Γάλα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών θα 

παραδίδεται σε δύο (2) έως τρεις (3) παραγγελίες την εβδομάδα από τις 07:00 πμ έως τις 08:00 

πμ στα εξής σημεία: 

Α. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζίτσης και Καλπακίου) 

Β. 2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Λεωφ. Πετρουπόλεως 54) 

Γ. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Μεθοδίου 56) 

Δ.  4ος Παιδικός Σταθμός (Λεωφ. Αν. Παπανδρέου 169Α) 

Ε. 5ος Παιδικός Σταθμός (Αγίας Λαύρας 24) 

ΣΤ. 6ος Παιδικός Σταθμός (Δημητσάνης και Παγκάλου) 

Ζ. 7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Καπετάν Βέρρα και Πηνελόπης) 

Η. 8ος Παιδικός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 
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Θ. 9ος Παιδικός Σταθμός (Ικάρου και Βρισηίδος 59-61) 

Ι. 10Ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ζαγορίου 31-33) 

ΙΑ.  11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αντιγόνης 1Α) 

ΙΒ. 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ήρας 13) 

 

Το προς προμήθεια γάλα θα έχει διάρκεια ζωής έως επτά (7) ημέρες. Το γάλα όταν παραδίδεται 

στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς δεν θα έχει ημερομηνία λήξεως μικρότερη των 

τεσσάρων (4) ημερών. Το προς προμήθεια γάλα θα παραδίδεται σε συσκευασία του ενός (1) 

λίοτρου. 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών για 

λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια και μετά από ανάλογο γραπτό 

αίτημα τους, με υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από 

την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - έξι ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 

παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την 

παραγγελία. 

 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Λογιστηρίου του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος. 

 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, το καλώς και ορθώς εκδιδόμενο τιμολόγιο, θα γίνεται με ευθύνη 

των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη 

προμήθεια. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως 

τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του. 

 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση 

να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), 

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20%. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

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

εισοδήματος . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου οικονομικού 

έτους 201.., και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο 

δεσμεύσεων του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών 

γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Γ της 

διακήρυξης . 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ



  - 97 -  

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί 

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων 

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 

επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η Εκτελεστική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης , μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 39 και 132 

του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης τελεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

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 προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ  

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

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα.  

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

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

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 

της συνολικής ποσότητας αυτών.  
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

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

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

τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι 

τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.  

 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 11 και 12 του παρόντος , να υποβάλει κατά περίπτωση προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη 

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 

γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 

επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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1. Η παρούσα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

2. Το κείμενο της παρούσας κατισχύει της κατατιθέμενης προσφοράς του Αναδόχου εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι – 

αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά, η παρούσα, ο Ν.4412/2016, η διακήρυξη 

του προηγηθέντος της συμφωνίας – πλαίσιο διαγωνισμού, η κατακύρωση, η συμφωνία - πλαίσιο, 

ο νέος διαγωνισμός, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού 

Κώδικα. 

4. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και 

των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια 

πρωτότυπα. Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα 

Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, το δε άλλο θα πάρει ο 

εκπρόσωπος του Αναδόχου, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

Για όλα τα θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε ανεπιφύλακτα, σε 

συνδυασμό προς τους όρους της Δ/ξης με αριθμ. …….. της με αριθμ. ………….. Συμφωνίας - 

Πλαίσιο και του με αριθμ. …………. νέου διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά 

του. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 

 

1η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η./Κ.Α.Ε.: 15.6699.0009 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 
ανά έτος 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος  

Ενδεικτική 
Συνολική 
Τιμή κατά 

έτος 

CPV  

Α΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας 

Α1΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας με Φ.Π.Α. 13% 

1 
Άμυλο καλαμποκιού (κορν 
φλάουρ) - συσκευασία 200 
γραμ. 

τεμάχιο 20 
  

15612000-1 

2 
Γάλα συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ) - συσκευασία 
410 - 500 γραμ. 

τεμάχιο 350 
  

15511600-9 

3 
Ρύζι τύπου Γλασέ - 
συσκευασία 1 κιλού 

κιλό 25 
  

15611000-4 

Σύνολο Α1  Υποομάδας  
 

 Φ.Π.Α. 13% 
 

 Γενικό Σύνολο Α1 Υποομάδας 
 

 
      

 Α2΄: Είδη παντοπωλείου - καντίνας με Φ.Π.Α. 24% 

 
4 

Ανθός Αραβοσίτου βανίλια 
- συσκευασία 160 γραμ. 

τεμάχιο 30 
  

15612000-1 

5 
Ζελέ - συσκευασία 
καθαρού βάρους 200 
γραμ. 

τεμάχιο 25 
  

15332200-6 

6 
Καφές τύπου ελληνικός - 
συσκευασία καθαρού 
βάρους 1 κιλού 

κιλό 770 
  

15860000-4 

7 
Ζάχαρη, λευκή 
κρυσταλλική - συσκευασία 
1 κιλού 

κιλό 400 
  

15830000-5 

8 
Αναψυκτικά (σε 
συσκευασία του 1,5 
λίτρου) 

τεμάχιο 4.500 
  

15982000-5 

9 
Τσαι του βουνού-
συσκευασία 70-80 γρμ 

τεμάχιο 200 
  

15860000-4 

Σύνολο Α2  Υποομάδας  
 

 Φ.Π.Α. 24% 
 

 Γενικό Σύνολο Α2 Υποομάδας 
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 Σύνολο 1ης Ομάδας 

 
 Σύνολο Φ.Π.Α. 

 
 Γενικό Σύνολο 1ης Ομάδας 

 
  

 

 

 

                 Ίλιον, ……/…../2018 

 

 

 

                 Υπογραφή-Σφραγίδα 
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2η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 
ανά έτος 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος  

Ενδεικτική 
Συνολική 
Τιμή κατά 

έτος 

CPV  

Α΄: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0009   

Α1΄: Είδη Αρτοποιείου με Φ.Π.Α. 13% 
 

10 
ΨΩΜΙ τύπου χωριάτικο, σταρένιο 
ολικής άλεσης 

κιλό 8.000 
  

15810000-9 

11 ΚΟΥΛΟΥΡΙ Θεσσαλονίκης  τεμάχιο 1.020 
  

12 
ΨΩΜΙ  ΤΟΣΤ σταρένιο ολικής 
άλεσης,  συσκευασία 900 γρ. (μη 
τυποποιημένο) 

τεμάχιο 553 
  

13 
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ σταρένιο ολικής 
άλεσης, συσκευασία 500 γρ. (μη 
τυποποιημένο) 

τεμάχιο 85 
  

ΣΥΝΟΛΟ Α1   
Φ.Π.Α. 13%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α1'    
            

 
Α2΄: Είδη Αρτοποιείου με Φ.Π.Α. 24% 

 

14 
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ-
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ-
ΖΑΜΠΟΝΟΠΙΤΑΚΙΑ  

κιλό 119 
  

15810000-9 

15 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ  κιλό 383 
  

16 ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  κιλό 298 
  

17 ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ  τεμάχιο 476 
  

18 
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ (με 
γαρνίρισμα καρύδι) 

κιλό 102 
  

19 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ, τύπου κέικ, με 
καρύδι και μπαχαρικά, βάρους 
τριών κιλών έκαστη. 

κιλό 128 
  

20 
ΔΙΠΛΕΣ γαρνιρισμένες με μέλι και 
καρύδια 

κιλό 26 
  

21 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ (με φρέσκο 
βούτυρο γάλακτος  και αμύγδαλο)  

κιλό 43 
  

ΣΥΝΟΛΟ Α2   
Φ.Π.Α. 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α2   
          

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Α' = ΣΥΝΟΛΟ Α1' + ΣΥΝΟΛΟ Α2'    
Φ.Π.Α. 13% & 24%    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α' = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α1+ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Α2   
            

 
Β΄: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0009 
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22 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ 
ΓΕΜΙΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 8 τεμ 

συσκευασία 638 
  

15842300-5 

23 
ΑΥΓΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 20γρμ 

τεμάχιο 1.105 
  

24 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ  κιλό 21 
  

25 
ΓΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΜΙΚΡΑ σε σακούλα βάρους 210 
γρ.  

τεμάχιο  102 
  

26 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (καραμέλες μαλακές) κιλό 213 
  

27 
Σοκολατένιες φιγούρες γεμιστές με 
πραλίνα 10 γρ./τεμάχιο  

κιλό 43 
  

28 
Σοκολατένια αυγουλάκια γεμιστά 
με πραλίνα 7 γρ./τεμ.   

κιλό 43 
  

29 Αγιοβασιλάκια-σοκολατάκια  κιλό 43 
  

30 Σοκολατάκια δίφουντα  κιλό 43 
  

31 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ  κιλό 238 
  

32 
Διάφορα μικρά γλυκά (σου, εκλέρ, 
κωκ κ.λπ.) 

κιλό 51 
  

ΣΥΝΟΛΟ Β'    
Φ.Π.Α. 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Β'     
        Α΄+ Β΄ 

  
Γ΄: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0001 

 
33 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ τ. 65% Α' κιλό  2.200 

  

15119000-5 

34 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο κιλό  1.100 
  

35 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΣΠΑΛΑ κιλό  1.600 
  

36 ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο  κιλό  510 
  

37 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ  κιλό  510 
  

ΣΥΝΟΛΟ Γ'    
Φ.Π.Α. 13%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  Γ'    
Δ΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΦΡΟΥΤΑ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0002 

 
38 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ κιλό 102 

  

03222000-3 

39 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ εγχώρια  κιλό 2.040 
  

40 ΒΕΡΥΚΟΚΑ εγχώρια  κιλό 442 
  

41 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ εγχώρια  κιλό 850 
  

42 ΚΕΡΑΣΙΑ εγχώρια  κιλό 204 
  

43 ΛΕΜΟΝΙΑ εγχώρια  κιλό 850 
  

44 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  εγχώρια  κιλό 680 
  

45 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
εγχώρια  

κιλό 2.040 
  

46 ΜΠΑΝΑΝΕΣ  κιλό 2.550 
  

47 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ εγχώρια κιλό 442 
  

48 ΠΕΠΟΝΙΑ εγχώρια  κιλό 850 
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49 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΜΕΡΛΙΝ εγχώρια  κιλό 1.800 

  

50 ΡΟΔΑΚΙΝΑ εγχώρια  κιλό 442 
  

51 ΣΤΑΦΥΛΙΑ  ΣΤΑΦΙΔΑ εγχώρια  κιλό 48 
  

52 ΦΡΑΟΥΛΕΣ εγχώριες κιλό 544 
  

ΣΥΝΟΛΟ Δ'    
Φ.Π.Α. 13%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   Δ'    
Ε΄: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ/15.6481.0002 

 
Ε1: Φ.Π.Α. 13%  

 
53 ΑΓΓΟΥΡΙΑ  τεμάχιο 2.992 

  

03221000-6 

54 ΑΝΙΘΟΣ  δέμα  100 γρ. τεμάχιο  680 
  

55 ΚΑΡΟΤΑ  κιλό 595 
  

56 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ  κιλό 298 
  

57 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ  κιλό 102 
  

58 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  ξερά  κιλό 918 
  

59 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ  φρέσκα  κιλό 136 
  

60 ΛΑΧΑΝΟ  κιλό 1.020 
  

61 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ δέμα  100 γρ. τεμάχιο  816 
  

62 ΜΑΡΟΥΛΙ  τεμάχιο  612 
  

63 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ φλάσκες κιλό 68 
  

64 ΜΠΡΟΚΟΛΟ  κιλό 170 
  

65 ΝΤΟΜΑΤΕΣ  Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  κιλό 2.550 
  

66 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ  κιλό 213 
  

67 ΠΑΤΑΤΕΣ  εγχώριες  κιλό 7.450 
  

68 ΠΙΠΕΡΙΕΣ στρογγυλές κιλό 85 
  

69 ΠΡΑΣΑ  κιλό 255 
  

70 ΣΕΛΙΝΟ   κιλό 221 
  

71 ΣΚΟΡΔΑ  τεμάχιο  306 
  

72 ΣΠΑΝΑΚΙ  κιλό 442 
  

73 ΦΑΣΟΛΙΑ  φρέσκα τσαουλιά  κιλό 306 
  

ΣΥΝΟΛΟ Ε1'    
Φ.Π.Α. 13%    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  Ε1'    
Ε2: Φ.Π.Α. 24%  

 
74 ΔΥΟΣΜΟΣ ματσάκι 100 γρ.  τεμάχιο  68 

  
03221000-6 

ΣΥΝΟΛΟ Ε2'    
Φ.Π.Α. 24%    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε2'    
          

  
ΣΥΝΟΛΟ Ε'=ΣΥΝΟΛΟ Ε1' + ΣΥΝΟΛΟ Ε2'    

Φ.Π.Α. 13% & 24%    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε' = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε1' + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ε2'    

          
  

        Δ΄+ Ε΄ 
  

ΣΤ΄: Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0008 
 

75 ΠΕΡΚΑ φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό  1.700 
  

15221000-3 
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76 
ΒΑΚΑΛΑΟΣ φιλέτο 
(κατεψυγμένος) 

κιλό  408 
  

77 ΓΛΩΣΣΑ φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό  940 
  

78 
ΧΤΑΠΟΔΙ εγχώριο καθαρισμένο,  
κατεψυγμένο 

κιλό 120 
  

79 
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ φιλέτο, 
κατεψυγμένο 

κιλό  85 
  

80 
ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ σε  
συσκευασία πακέτου  το κιλό  

συσκευασία 700 
  

15331170-9 

81 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ  ΠΛΑΤΙΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ σε  συσκευασία 
πακέτου  το κιλό  

συσκευασία 450 
  

82 
ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ  σε 
συσκευασία το κιλό  

συσκευασία 153 
  

83 
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ 
συσκευασία το κιλό  

συσκευασία 51 
  

84 
ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ σε 
συσκευασία πακέτου το κιλό  

συσκευασία 51 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ'    
Φ.Π.Α.  13%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤ'    
Ζ΄: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΛΑΙΑ/Κ.Α.Ε.: 15.6481.0010 

 
Ζ1΄: Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 24% 

 

85 
ΑΛΑΤΙ θαλασσινό ιωδιούχο σε 
πλαστική  σακούλα  500 γρ 

συσκευασία 374 
  

15872200-3, 
15830000-5,  
15821200-1, 
15612100-2,  

86 ΒΑΝΙΛΙΑ  συσκ. 5 τεμ.  συσκευασία 68 
  

87 ΚΑΝΕΛΛΑ  τριμμένη συσκ. 50 γρ. συσκευασία 31 
  

88 ΠΙΠΕΡΙ  συσκ. 50 γρ. συσκευασία 153 
  

89 ΡΙΓΑΝΗ  συσκ. 50 γρ. συσκευασία 85 
  

90 ΔΑΦΝΗ  συσκ. 20 γρ. συσκευασία 85 
  

91 ΚΥΜΙΝΟ τριμμένο βαζάκι 35 γρ.  τεμάχιο  31 
  

92 
ΔΥΟΣΜΟΣ  αποξηραμένος συσκ. 
20 γρ.   

συσκευασία 31 
  

93 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ συσκευασία 50 
γρ.  

τεμάχιο 34 
  

94 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ τριμμένο 
συσκευασία 40 γρ. σε βαζάκι 

τεμάχιο 31 
  

95 
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 
ΣΟΔΑ συσκ. 200 γρ. 

συσκευασία 34 
  

96 ΞΥΔΙ  φιάλη  πλαστική 350 ml  τεμάχιο  357 
  

97 

ΜΕΙΓΜΑ ΔΙΟΓΚΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΓΙΑ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ/ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 
(Bking Powder) συσκ. 200 γρ. 

τεμάχιο  31 
  

ΑΔΑ: Ψ6Φ6ΩΕΒ-ΛΤΡ



  - 107 -  

98 
ΦΥΛΛΟ  ΚΡΟΥΣΤΑΣ συσκευασία  
500 γρ.  

τεμάχιο 213 
  

99 ΣΦΟΛΙΑΤΑ  συσκευασία 850 γρ. τεμάχιο 213 
  

100 
ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙΑ  μίνι 
(συσκευασία 200 γρ)  

τεμάχιο 170 
  

101 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ για πρωϊνό, 
συσκευασία 375 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  

τεμάχιο  510 
  

102 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ολικής άλεσης για 
πρωϊνό, συσκευασία 430 γρ.  

τεμάχιο  510 
  

103 ΚΑΚΑΟ 125 γρ. τεμάχιο  77 
  

104 
Καφές τύπου ελληνικός 
(συσκευασία καθαρού βάρους 
1.000 γραμμαρίων) 

κιλό 61 
  

105 
ΤΣΑΪ  ΤΟΥ  ΒΟΥΝΟΥ σε 
συσκευασία βάρους περίπου 70-
80 γραμμαρίων 

συσκευασία 17 
  

106 
ΧΑΜΟΜΙΛΙ  (τεμ. 20 γρ.) σετ 10 
τεμάχια  

συσκευασία 17 
  

107 ΜΕΡΕΝΤΑ  600 γρ. τεμάχιο  43 
  

108 ΠΛΙΓΟΥΡΙ συσκευασία 500 γρ.  τεμάχιο  102 
  

109 ΖΑΧΑΡΗ  πακέτο  1 κιλού  τεμάχιο  595 
  

110 ΖΑΧΑΡΗ άχνη πακέτο 500 γρ. τεμάχιο  20 
  

111 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ soft πακ. 250 γρ. 

τεμάχιο  255 
  

112 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ διάφορες 
γεύσεις 250 γρ. 

τεμάχιο 102 
  

113 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΜΙΡΑΝΤΑ η 
ισοδύναμα 275 γρ.  

τεμάχιο 383 
  

114 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ  ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 - 230 
γρ.  

τεμάχιο 383 
  

115 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ με 
κομμάτια φρούτων συσκ. 450 γρ. 

τεμάχιο 298 
  

116 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ  συσκ. 850 γρ. τεμάχιο 255 
  

117 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ  συσκ.  5 λίτρα  τεμάχιο 31 
  

118 
ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ συσκευασία 
350 γρ.  

τεμάχιο  111 
  

119 
ΧΑΛΒΑΣ από ταχίνι και μέλι, 
διάφορες γεύσεις, συσκευασία 400 
γρ.  

τεμάχιο  80 
  

120 
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΧΥΜΟΣ  ΦΡΟΥΤΩΝ  
συσκ. 1 λίτρο  

τεμάχιο 1.000 
  

121 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ διάφορα 
συσκευασία 1,5 λ.  

τεμάχιο 120 
  

ΣΥΝΟΛΟ Ζ1 '  
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Φ.Π.Α. 24%  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  Ζ1 '  

Ζ2΄: Είδη Παντοπωλείου με Φ.Π.Α. 13%  
122 ΑΛΕΥΡΙ  πακέτο  1 κιλού  τεμάχιο  50 

   

123 
ΑΛΕΥΡΙ ολικής άλεσης, πακέτο 1 
κιλού  

τεμάχιο  50 
   

124 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ  πακέτο  500 γρ.  τεμάχιο  100 
   

125 
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ  ολικής άλεσης, 
πακέτο  500 γρ.  

τεμάχιο  50 
  

15540000-5, 
15831600-8, 
03142500-3, 
15850000-1, 
03212220-8 

126 
ΑΜΥΛΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ  
ΦΛΑΟΥΡ) 200γρ. 

τεμάχιο  34 
  

127 
ΑΝΘΟΣ  ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  ΒΑΝΙΛΙΑ 
(σε συσκευασία καθαρού βάρους 
160 γραμμαρίων) 

συσκευασία 190 
  

128 
ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ, συσκευασία 
500 γρ.  

τεμάχιο  400 
  

129 ΖΑΜΠΟΝ  ΩΜΟΠΛΑΤΗ  εγχώριο  κιλό  60 
  

130 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΒΡΑΣΤΗ εγχώρια κιλό  85 
  

131 ΠΑΡΙΖΑΚΙ  330 γρ. τεμάχιο 85 
  

132 
ΚΑΣΕΡΙ  εγχώριο κομμάτι ή 
τριμμένο  

κιλό  720 
  

133 ΚΑΣΕΡΙ  εγχώριο  φέτες τόστ κιλό  850 
  

134 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ (γκούντα, ένταμ, 
έμενταλ) σε φέτες τοστ, κομμάτι ή 
τριμμένο 

κιλό 300 
  

135 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ εγχώριο (κομμάτι ή 
τριμμένο) 

κιλό 230 
  

136 ΦΕΤΑ εγχώρια  κιλό 1.275 
  

137 
ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ κομμάτι ή φέτες 
τόστ 

κιλό  425 
  

138 
ΓΑΛΑ  ΣΥΜΠΥΚΩΝΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΕΣ  κουτί  410 γρ.  

τεμάχιο 1.445 
  

139 
ΒΟΥΤΥΡΟ τύπου Κερκύρας, 
συσκευασία 250 γρ. 

τεμάχιο  510 
  

140 ΚΡΕΜΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  250 γρ. τεμάχιο 204 
  

141 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ  200 γρ. με 3,5 % 
λιπαρά ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  

τεμάχιο 3.825 
  

142 
ΜΕΛΙ  ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ  κουτί 480-500 
γρ. 

τεμάχιο 425 
  

143 ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  τεμάχιο 4.250 
  

144 ΤΑΧΙΝΙ βάζο 450 γρ τεμάχιο 298 
  

145 
ΠΑΣΤΕΣ (μακ. Κοφτό, βίδες , 
κριθαράκι κ.α. ) 500 γρ. 

τεμάχιο 2.040 
  

146 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  (Νο 2, Νο 10, Νο 6 
συσκ. 500 γρ.)     

τεμάχιο 1.020 
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147 ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 ολικής άλεσης τεμάχιο  340 
  

148 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  πακέτο 500 γρ.  τεμάχιο 306 
  

149 ΡΥΖΙ  ΚΙΤΡΙΝΟ συσκ. 1/2 κιλού  τεμάχιο 680 
  

150 ΡΥΖΙ  Καρολίνα  συσκ. 1/2  κιλού  τεμάχιο 884 
  

151 Ρύζι γλασέ συσκευασία 1 κιλού  τεμάχιο 68 
  

152 
ΡΕΒΥΘΙΑ πακέτο  500 γρ. 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

τεμάχιο 170 
  

153 
ΦΑΚΕΣ ψιλές - χονδρές πακέτο  
500 γρ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  

τεμάχιο 918 
  

154 
ΦΑΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ πακέτο 500 
γρ.  

τεμάχιο  128 
  

155 
ΦΑΣΟΛΙΑ μέτρια πακέτο  500 γρ. 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  

τεμάχιο 510 
  

156 
ΤΡΑΧΑΝΑΣ με γάλα, συσκευασία 
500 γρ.  

τεμάχιο  213 
  

157 
ΣΤΑΦΙΔΑ ξερή ξανθή ή μαύρη, 
συσκευασία ~ 250 γρ.  

τεμάχιο  51 
  

158 
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  
συμπυκνωμένος  500 γρ.  

τεμάχιο 1.700 
  

ΣΥΝΟΛΟ Ζ2'    
Φ.Π.Α. 13%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ζ2' 
  

Ζ3΄: Έλαια 
 

159 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  συσκ. 
5 λίτρα  

συσκευασία 425 28,00 € 
 

15411110-6 

ΣΥΝΟΛΟ Ζ3'   
Φ.Π.Α. 13%   

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΞΙΑ Ζ3'   

     
  

ΣΥΝΟΛΟ Ζ' (Ζ1+Ζ2+Ζ3+Ζ4)   
Φ.Π.Α. 13% + 24%    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ζ' (Ζ1+Ζ2+Ζ3+Ζ4)   

     
  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ     
Φ.Π.Α. 13% & 24%    

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΟΜΑΔΑΣ    
 

                Ίλιον, ……/…../2018 

 

 

                 Υπογραφή-Σφραγίδα 
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3η Ομάδα: Προμήθεια γάλακτος για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς 

160 
ΓΑΛΑ φρέσκο, συσκευασία 1 
λίτρο  

λίτρο 3.825 
  

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ομάδας  
Φ.Π.Α. 13%  

ΣΥΝΟΛΙΚη ΑΞΙΑ 3ης ομάδας  
 

                   Ίλιον, ……/…../2018 

                    Υπογραφή-Σφραγίδα 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ’ 

« ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕSPD» 

Σας παραπέμπουμε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία έγγραφο 1) espd-
request.pdf καθώς και στο σχετικό 2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε αναρτήσει 
στα συνημμένα του ηλεκτρονικού συστηματικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Επιπλέον σας παραπέμπουμε στο διαδικτυακό τόπο http: //www.promitheus.gov.gr 
όπου έχει 

αναρτηθεί ανακοίνωση περί ορθής συμπλήρωσης του ESPD. 
Οι προμηθευτές παρακαλούνται όπως συνδεθούν στο διαδικτυακό τόπο 
https://ec/europa.eu 

/tools/espd προκειμένου να συμπληρώσουν το αρχείο ESPD. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

         Κουμαραδιός Γ.,  Γκόγκος Κ.,                                                                                 

Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,   

                                     Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ. 

                                                     

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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