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                                              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 

 

             Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ,  δια της  υπ’ αριθμ. 16η Γενική Συνεδρίαση (θέμα: Απόφαση 

διενέργειας διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ 

ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ στα πλαίσια του προγράμματος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΟ 

2018») απόφασης Δ.Σ, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ»  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (CPV :15000000-8).  

             Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 61509. 

 

           Προϋπολογισμός δαπάνης 147.962,65€ συν Φ.Π.Α.  

mailto:i.rokou@iliaktida-amea.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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        Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 04/07/2018 και 
ώρα 08:00 π.μ., και  ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη, 25/07/2018 και ώρα 
17:00 μ.μ. 
        Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στην 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ και στην αρμόδια  να ασκεί χρέη γραμματέα υπάλληλο κα. Ρόκου Ίριδα 

(τηλ. 2251022873) κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00. 

      Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε 

ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

(www.iliaktida-amea.gr) στο σύνδεσμο «Νέα και Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί προμηθειών 

και υπηρεσιών» και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

                                                                                                         

                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                  

 

                                                                                        

                                                         ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vostanio.gr/
http://www.vostanio.gr/
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ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 61509 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Τ.Κ. : 81100 Μυτιλήνη 

Αρμόδιοι υπάλληλοι : ΙΡΙΣ ΡΟΚΟΥ 
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Fax : 2251045575 

Εmail: i.rokou@iliaktida-amea.gr  

 

 

                                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 01/2018 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

ΑΜΚΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ» από το 

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και 

Ένταξης 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 147.962,65€ συν Φ.Π.Α. 

  

mailto:i.rokou@iliaktida-amea.gr
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής    

Επωνυμία  ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση  1ο ΧΛM. Ε.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ 

Πόλη  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  81100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL411 

Τηλέφωνο  22510 22873 

Φαξ  22510 45575 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  i.rokou@iliaktida-amea.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες  Ίρις Ρόκου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  www.iliaktida-amea.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής   

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

 Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Στέγαση και υποδομές κοινής 

ωφέλειας, η Κοινωνική μέριμνα και υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα 

θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ. με παροχή καταλύματος. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : http://iliaktida-amea.gr/nea/ και μέσω της 

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

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr   

http://www.iliaktida-amea.gr/
http://iliaktida-amea.gr/nea/
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

http://iliaktida-amea.gr/en  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση  

 

Είδος διαδικασίας   

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το  Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο 

Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. , Κωδ. ΣΑ : ΣΑΕ 719/2  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην  Πράξη : "Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στη Λέσβο από την  ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για το 2018με βάση την απόφαση 

ένταξης με αρ. πρωτ.766/Φ.38 / 23/04/2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π.  και έχει λάβει κωδικό MIS 5017282. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 2018ΣΕ71920007 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο 

Ασύλου Μετανάστευσης. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια και Συστηματική Παράδοση Τροφίμων Νωπών και 

Μακράς Διάρκειας.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15800000-8 

Οι διανομές θα οργανωθούν και θα υλοποιούνται στους Ξενώνες ή στα γραφεία της 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ, ανάλογα με το είδος του τρόφιμου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδώσει τα είδη στον τόπο που υποδεικνύει κάθε φορά η Αναθέτουσα Αρχή. 

Κάθε Υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, σε ένα ή σε περισσότερα «Τμήματα», καλύπτοντας όλα τα επιμέρους 
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προϊόντα που αναφέρονται στο αντίστοιχο «Τμήμα». Προσφορές που δεν καλύπτουν 

όλα τα προϊόντα ενός τουλάχιστον τμήματος δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για τις 

οικονομικές προσφορές κάθε Τμήματος χρησιμοποιούνται τα πρότυπα έντυπα του 

Παραρτήματος της παρούσας. Στον Φάκελο Οικονομικής προσφοράς εσωκλείονται όλες 

οι οικονομικές προσφορές των Τμημάτων στις οποίες ο υποψήφιος υποβάλλει 

οικονομική προσφορά. 

Επισημαίνεται  ότι σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες ποσότητες δεν θα 

υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της δράσης και  επίσης οι προσφερόμενες ποσότητες 

θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ και  μέχρι το ύψος του συνολικού 

προϋπολογισμού της Πρόσκλησης . 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται σε καθαρό ποσό 

147.962,65€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), και τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια 

κατακύρωσης για τα είδη των παρακάτω Τμημάτων. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον χαμηλότερης από οικονομική άποψη 

προσφοράς, με απόλυτη όμως προτεραιότητα τα προϊόντα να πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναγράφονται στο Παράρτημα Β του παρόντος διαγωνισμού. 

Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων που ζητούνται και των τεχνικών προδιαγραφών 

του δίδονται στα παραρτήματα Α και Β. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων έως 

31/12/2018. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο   

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
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3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

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

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
6. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

7. Τον Κώδικα τροφίμων και ποτών, όπως ισχύει σήμερα. 
8. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
9. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

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

12. Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των 
υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και 
προϊόντων με βάση το γάλα». 

13. Το Π.Δ. 203/98 Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 
410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος 
(231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και 
τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 
11/95 (5/Α). 

14. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, Φ.Ε.Κ. 199 τ .Α΄/ 28-09-1999 «Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94, Φ.Ε.Κ. 231 τ. Α΄/ 23-12-1994 «Υγειονομικοί όροι 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και 
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τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 
1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). 

16. Των Π.Δ. 291/1996 Φ.Ε.Κ. 201 τ. Α΄/ 27-08-1996 «Υγειονομικοί όροι για την 
παραγωγή και εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 92/116 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου», καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 
306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 
3/17-06- 2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. 
ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012), «Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί 
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών».  

17. Του Ν. 3526/2007, Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄/ 09-02-2007 «Παραγωγή και διάθεση 
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 

18. Το με αρ. πρωτ. 18REQ003348497/2018-06-29  πρωτογενές αίτημα παραγγελίας 
για την προμήθεια του είδους. 

19. Την υπ’ αριθμ.16η/28.6.2018 Απόφαση της Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ο ορισμός της επιτροπής. 

  
 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού   

 

1. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 4/7/2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

08.00π.μ. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  25/7/2018 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 17.00μ.μ 

3. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 

συστήματος, στις 26/7/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00μ.μ. 

4. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, 

ήτοι 25/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00μ.μ, 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 6 της 

Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».  

5. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη 
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μορφή χωρίς να έχει προηγηθεί υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους, θεωρούμενες ως ουδέποτε 
υποβληθείσες.   
6. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
Σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 
σχετική διαδικασία εγγραφής της Υ.Α. Π1/2390/2013: 
α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του Συστήματος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 

του,  ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

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

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

πρόσβασης)που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή 

(ΓΓΕΚΠΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΠΟΑΤ). 

(2) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 

την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της ΓΓΕΚΠΚ του ΥΠΟΑΤ. 

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

ταυτοποιούνται ανάλογα, από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

(α) Είτε Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην  ελληνική. 

(β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, των επαγγελματικών ή εμπορικών μητρώων όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/16 

και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του 
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σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

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

αρμόδια υπηρεσία. 

β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος. 

γ. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 

πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

7. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης. 

8. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος εξ 
αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη 

9. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, θα παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4412/16. Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί να 
παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων 
αιτημάτων  

10. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις των 
συμμετεχόντων που υποβάλλονται κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 
(προσφορές κ.λ.π.) ή/και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν 
χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, και πρέπει να υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο 
που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτής. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει ή να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, 

χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες. 

12. Ο προσφέροντες, εφόσον δεν κάνουν εμπροθέσμως χρήση ένδικων μέσων κατά της 

παρούσας Διακήρυξης ή αυτά έχουν απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

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

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους αυτούς.  
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13. Οι όροι του διαγωνισμού, όπως αναγράφονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά 

της, καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων-παρόχων. Για θέματα 

μη λεπτομερώς αναφερόμενα στην Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, ισχύουν τα 

καθοριζόμενα τόσο από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων 

(νομοθετήματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ.) όσο και από την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία και 

τη διαδικασία προμηθειών του ΕΣΥ όπως ισχύει κάθε φορά. Θεωρείται ότι οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωρίζουν το σύνολο του προαναφερόμενου πλαισίου 

και ότι δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά του. 

14. Επισημαίνεται ότι απαιτούμενα στοιχεία/έγγραφα/δικαιολογητικά τα οποία 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και 

τα Παραρτήματα αυτής, προσκομίζονται με οποιοδήποτε τρόπο (προσωπικά, 

ταχυδρομικά ή με courier) στις εγκαταστάσεις του κτιρίου της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ , δ/νση, 

1ο χιλ Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, στο Πρωτόκολλο, σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 

«ΠΡΟΣ: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ»   

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ”».  
 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 

Συστημικό Αριθμό : 61509  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:  

1. Εφημερίδα «τα ΝΕΑ της Λέσβου» µε ημερομηνία αποστολής 2/7/2018 & 
ημερομηνία δημοσίευσης 3/7/2018.  

2. Εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» µε ημερομηνία αποστολής 2/7/2018 & ημερομηνία 
δημοσίευσης 3/7/2018. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

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

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

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

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

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.   

                                                            

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:  

1.Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

2.Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

3.Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της   
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ως άνω συστήματος.  

Όλα τα έγγραφα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 

της Αναθέτουσας Αρχής http://iliaktida-amea.gr/nea/, καθώς και σε επεξεργάσιμη 

ηλεκτρονική μορφή διατίθενται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

και αρχείο excel με τον πίνακα των προϊόντων.  

Όλα τα έντυπα της διακήρυξης διατίθενται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. ως 17:00 μ.μ.  Για την 

παραλαβή των τευχών ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

Αναθέτουσα Αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη 

της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα 

στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 

έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής                                                                                                                                                                        

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.   

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

http://iliaktida-amea.gr/nea/
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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, [Σε περίπτωση 

επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του 

άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες]  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

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

των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.                                                         

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

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).  

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.  

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 
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Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 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.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

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

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

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης 

ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης.                                                        
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Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και   

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή  

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

της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.    

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 

τμήματος ή τμημάτων, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στα οποία υποβάλλει 

προσφορά και που ανά τμήμα ανέρχεται: 

CPV Περιγραφή Τμήματος Ποσό Εγγ. 

Επιστολής 
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  15884000-

8 

ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες)  9,10 € 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)  84,10 € 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής)  261,06 € 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και καφέδες)  60,26 € 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 5 (Μακράς Διαρκείας - Συσκευασμένα τρόφιμα)  264,15 € 

15800000-6 ΟΜΑΔΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη πρωινού)  232,96 € 

03140000-4 ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)  313,42 € 

15872000-1 ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί)  84,89 € 

15900000-7 ΤΜΗΜΑ 9 (Νερά και αναψυκτικά)  117,34 € 

15100000-9 ΤΜΗΜΑ 10 (Κρέας, Βόιο – Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων, νωπό 

και κατεψυγμένο)  

239,26 € 

15100000-9 ΤΜΗΜΑ 11 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγμένα)  359,05 € 

03311000-2 ΤΜΗΜΑ 12 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγμένων)  *οι 

ποσότητες αφορούν στα είδη εποχής, θα γίνουν παραγγελίες 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

85,40 € 

03220000-9 ΤΜΗΜΑ 13 (Φρούτα και λαχανικά) *οι ποσότητες αφορούν 

στα είδη εποχής, θα γίνουν παραγγελίες ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα 

553,45 € 

15331170-9 ΤΜΗΜΑ 14 (Λαχανικά κατεψυγμένα)   59,99 € 

15810000-9 ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη άρτου και ζύμες)  194,61 € 

15221000-3 ΤΜΗΜΑ 16 (Κατεψυγμένα ψάρια) 40,22 € 

 Σύνολο Τμημάτων 2.959,25 € 
 
 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.   
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:   

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και   

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών, και    

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

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 

από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης.  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού   

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του 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), 

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),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
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διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 

εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα 

ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
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υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας ,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός 

λόγος αποκλεισμού) . 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση  . 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 

9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό. 

 

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων   

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των  δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με 

την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  
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2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα…[συμπληρώνεται από την Α.Α.],, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ  καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου 

του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας 

Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα  

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 

4412/2016111.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.9. της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

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

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).  

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
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τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 

2.2.3.4113.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 

οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.   

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
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οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4.  

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον 

ο προσωρινός Ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 

εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 

υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:  

Ειδικότερα ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 

κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς 

και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς.  

Εάν ο προσωρινός Ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 

δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 

του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 

αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το 

πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 

το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που 

έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς.  

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει 

την έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
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ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη 

και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και 

αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 

προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, 

ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην 

περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε 

με το ν. 3414/2005» 117.και  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 

σύμβασης.  
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 

αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τραπεζική βεβαίωση για την 

πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και 

αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο 

λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 

αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο έγγραφο.  

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 

από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.   

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 

εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και 

η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.   
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 

οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 

στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.   

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 

του ν. 4412/2016.  

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 

των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής με εφόσον τα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

παραρτήματος Β. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Β, 

τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων,  της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα και για όσα τμήματα επιθυμεί ο υποψήφιος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 
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απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  [Ηλεκτρονική Διαδικασία]  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική 

Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως 

άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.                                                              

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 

9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.  

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

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.  

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:   

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 

τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.  
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά.   

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα143, 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 μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.  

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 

συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 

ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. 

Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  [Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και 

οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να 

επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 

του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 

και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

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

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 

έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας.  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»   

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν : 

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 

4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 

αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα Γ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-

Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
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έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι συμμετέχοντες δύνανται να χρησιμοποιήσουν 

τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, δηλώνοντας ότι τα προσφερόμενα 

προϊόντα θα τις καλύπτουν. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν.  

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

 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω : 

Α. Τιμές  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα (€/μονάδα). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

προμήθεια των προϊόντων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης.  

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

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.   

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

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού.  
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

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

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς.  

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

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

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα 
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Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016,  

δ)η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης.   

                                                            

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών   

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την 26/7/2018 και ώρα 15.00μ.μ. ή μία (1) εργάσιμη ημέρα 

μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή   

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού 

Αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή  Με 

την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 

συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 

κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  





 
 
 
 

 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

 «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή 

να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με 

το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

α) Συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 

αξιολόγησης). 

Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται 

ενώπιον της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές 

(Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη 

του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν 

κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).  

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 

τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του Δ.Σ Η επιτροπή  

εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή 

κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων  λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων.  

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.  

Ειδικότερα :  

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.   

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
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βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων 

της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 

τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 

προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.   

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.   

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 

τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται : Αν 

οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 

απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων 

χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.   

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 
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πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει 

εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή.   

 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

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

τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 

του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.   

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Ο προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

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

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,   

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.   

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 

και ως εξής:  Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από 

τον προσωρινό Ανάδοχο [συμπληρώνεται κατά περίπτωση με βάση την επιλογή της 

Α.Α.].  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης   

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.    

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:  
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 

3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,   

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.  

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.   

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά.   

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 

πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 

πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 

ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για 

την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη 

της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 

του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή 

μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της 

απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.   

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του 

ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 

προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:  

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 

της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

ημέρα εξέτασης της προσφυγής.  

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ.  

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών 

αρχών.  
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την 

άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας  

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα 

τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.   

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)  

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής   

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.   

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

κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και 

επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να 

είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης 

και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

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

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής 
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έναντι του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 

προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους [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. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 

των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία   

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι 

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.   

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 





 
 
 
 

 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

 «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.   

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της 

σύμβασης/των πιο υπηρεσιών-καθηκόντων  

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

στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 

της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 

μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 

το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 

της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα 

ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.   

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 

ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις 

παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.   

  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της   

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης   

4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης   

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.    

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

5.1 Τρόπος πληρωμής   

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω 

τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις   

5.2.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
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συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: . 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του Αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο190 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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.  

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, 
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με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 

εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

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

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων    

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 

6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 

γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή.   

                                                            

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών  

6.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον τόπο και στον χρόνο που 

θα υποδεικνύει κάθε φορά η Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι η διαγωνιστική 

διαδικασία αφορά τμηματικές παραδόσεις κατά παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής 

καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η 

παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  
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6.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 

που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα.  

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο 

της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα 

και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  

6.1.4. Η σύμβαση με τον προμηθευτή θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή 

της η δε ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της με απόφαση του Δ.Σ. 

της, με τους ίδιους όρους και τιμές για δύο (2) μήνες ακόμη. 

6.1.5. Η εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί (παραγγελίες, επιτροπή παραλαβής, 

πληρωμές κ.λ.π. θα γίνει από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ. Η πληρωμή του προμηθευτή θα 

γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και 

σύμφωνα με την χρηματορροή του έργου. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν.4412/16192  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το 

Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των 

υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο Ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 

υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους Αναδόχους.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 

με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, 
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μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

ύστερα από αίτημα του Αναδόχου ή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 

ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο.  

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 

που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί 

να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του 

άρθρου 208 του Ν.4412/16.  

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 

δύο μέρη.  

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.  

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα 

πραγματοποιείται κατά τις εντολές της Α.Α.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από 

τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
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6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 

που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 

συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 

σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά 

που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.                                                            

193 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που 

δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.  

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις  

Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό.  

1. Ο Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ότι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και 

διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής.  

2. Ο Εργαστηριακός (εάν κριθεί απαραίτητος από την επιτροπή παραλαβής), 

περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική και τοξικολογική εξέταση που 

διενεργούνται σε ειδικά εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά 

εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής 

όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

3. Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπής Παραλαβής κρίνει ότι 

το προϊόν είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, 

λανθασμένες ενδείξεις κλπ) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, 

παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.) δύναται να μην το επιστρέψει στον 

προμηθευτή αλλά και να καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της 
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αρμόδιας υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί 

σχετικά.  

4. Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή 

μπορεί να παραλάβει το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να 

εξετασθεί την επόμενη μέρα.  

5. H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την 

επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες  

 6. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η 

καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 

(Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία κλπ.) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό.  

7. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι 

απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο 

οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο 

εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η 

Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του 

αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία.  

8. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που 

καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

(Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κλπ.) 

τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις.  

Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα 

σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.  

9. Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε 

δειγματοληψίας ανεξαρτήτου αποτελέσματος.  

10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής, φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, 

τις αντίστοιχες υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και 

τυχόν μεταβολές αυτών που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης. Θα πρέπει 

να προσκομίζει ανάλυση τροφίμων, από εγκεκριμένο εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, 

εφόσον επίσης του ζητηθεί. 
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6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 

εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του Αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 

λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του Αναδόχου. 

6.6 Αναπροσαρμογή τιμής  

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας Ειδών Ανά Τμήμα 

 

CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

15884000-8 ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες)  

15884000-8 1 Φρουτόκρεμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-400 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 2 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 3 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 4 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 5 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15884000-8 6 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας βιολογικό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)  

03212220-8 1 Φασόλια μέτρια (σακί) ΣΑΚΙ 10-20 κιλών ΚΙΛΟ 100 

03212211-2 2 Φακή ψιλή (σακί) ΣΑΚΙ 10-20 κιλών ΚΙΛΟ 100 

03212212-9 3 Ρεβίθια (σακί) ΣΑΚΙ10- 20 κιλών ΚΙΛΟ 50 

03212220-8 4 Φασόλια γίγαντες (σακουλάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 5 

03212220-8 5 Φάβα πράσινη συσκευασμένη (σακουλάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 10 

03212220-8 6 Φάβα κίτρινη συσκευασμένη (σακουλάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 10 

03212220-8 7 Φασόλια μαυρομάτικα (σακουλάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 10 

15851100-9 8 Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 210 

15851100-9 9 Μακαρόνι Κοφτό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 90 

15851100-9 10 Μακαρόνι Κριθαράκι (μέτριο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15851100-9 11 Μακαρόνι Τρυπητό (για παστίτσιο) Νο 10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15851100-9 12 Μακαρόνι Βίδες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15851100-9 13 Μακαρόνι Πένες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15851100-9 14 Μακαρόνι Φιδές ψιλός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15600000-4 15 Πλιγούρι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 125 

03211300-6 16 Ρύζι κίτρινο (Α' ποιότητας) ΣΑΚΙ 20 κιλών ΚΙΛΟ 300 

03211300-6 17 Ρύζι λευκό (Α' ποιότητας) ΣΑΚΙ 20 κιλών ΚΙΛΟ 100 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας - Είδη Ζαχαροπλαστικής)  

15800000-6 1 Άνθος αραβοσίτου (βανίλια/σοκολάτα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40-60 γρ. ΚΙΛΟ 7 

15511600-9 2 Συμπυκνωμένο Γάλα (τύπου εβαπορέ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-450 γρ. ΚΙΛΟ 140 
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15511210-8 3 Γάλα μακράς ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 L ΤΕΜΑΧΙΟ 2880 

15500000-3 4 Ζαχαρούχο γάλα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-400 γρ. ΚΙΛΟ 40 

15512900-9 5 
Σαντιγί ζαχαροπλαστικής σε μεταλλικό κουτί 
(ερμόλ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15800000-6 6 Κρέμα ζαχαροπλαστικής ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100-200 γρ. ΚΙΛΟ 10 

15831000-2 7 Ζάχαρη Κρυσταλλική ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 1000 

15831000-2 8 Ζάχαρη Άχνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΟ 40 

15612130-1 9 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 800 

15612190-9 10 
Αλεύρι  φαρίνα -αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15800000-6 11 Αλεύρι Καλαμποκιού – Κορν Φλάουερ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15625000-5 12 Σιμιγδάλι ψιλό  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15625000-5 13 Σιμιγδάλι χονδρό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15332200-6 14 Μαρμελάδες (όλες οι γεύσεις)  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-600 γρ. ΚΙΛΟ 60 

15800000-6 15 Σιρόπι με άρωμα μελιού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15800000-6 16 Μπέικινγκ Πάουντερ (φακελάκι) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15800000-6 17 Μαγειρική Σόδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 300-400 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15332240-8 18 Ζελέ (όλες οι γεύσεις) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15332261-1 19 Φυστικοβούτυρο  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250-500 γρ. ΚΙΛΟ 5 

15841000-5 20 Κακάο σκόνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15842100-3 21 Κουβερτούρα (72% κακάο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125-200 γρ. ΚΙΛΟ 20 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας - Ροφήματα και καφέδες)  

15863100-6 1 Πράσινο Τσάι (φακελάκια) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1-2 γρ. / 10-100 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 5 

15863200-7 2 Τσάι μαύρο (σε φακελάκια) 
ΦΑΚΕΛΑΚΙ 1-2 γρ. / 10-100 
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  ΚΙΛΟ 25 

15861000-1 3 Καφές Ελληνικός ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 96 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15861000-1 4 Καφές φίλτρου ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 10 

15861200-3 5 
Νες Καφέ (χύμα) DECAFFEINATED 
(ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15840000-8 6 Σοκολάτα ρόφημα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15800000-6 ΤΜΗΜΑ 5 (Μακράς Διαρκείας - Συσκευασμένα τρόφιμα)  

15800000-6 1 Χυμός Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιού) ΦΙΑΛΗ 300-400 ml ΛΙΤΡΑ 300 

15871250-1 2 Μουστάρδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 κιλά ΚΙΛΑ 250 

15871230-5 3 Κέτσαπ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 κιλά ΚΙΛΑ 250 

15331430-0 4 Μανιτάρια κονσέρβα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΑ 10 

15872400-5 5 Αλάτι (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15871100-5 6 Ξύδι  από κρασί ΦΙΑΛΗ 400 ml  ΛΙΤΡΑ 50 

03222400-7 7 Ελιές πράσινες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-1000 γρ. ΚΙΛΟ 15 

03222400-7 8 Ελιές μαύρες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-1000 γρ. ΚΙΛΟ 15 
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15411110-6 9 Ελαιόλαδο ΔΟΧΕΙΟ 5 λίτρα ΛΙΤΡΑ 500 

15411100-3 10 Ηλιέλαιο ΔΟΧΕΙΟ 1 λίτρο ΛΙΤΡΑ 150 

15331427-6 11 Τοματοπολτός (μικρός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΟ 125 

15331427-6 12 Τοματοπολτός (μεγάλος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3-5 κιλά ΚΙΛΟ 75 

15331428-3 13 Ντοματάκι κονκασέ κονσέρβα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΟ 125 

15331428-3 14 Ντοματάκι κονκασέ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2-3 κιλά ΚΙΛΟ 45 

15241400-3 15 Τόνος κονσέρβα σε λάδι (μεγάλος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1500-2000 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15241400-3 16 Τόνος κονσέρβα σε νερό (μεγάλος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1500-2000 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15241400-3 17 Τόνος κονσέρβα σε λάδι (μικρός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 170-350 γρ. ΚΙΛΟ 20 

15241400-3 18 Τόνος κονσέρβα σε νερό (μικρός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 170-350 γρ. ΚΙΛΟ 20 

15331400-1 19 Ντολμαδάκι γιαλατζί (κονσέρβα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1500-2500 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15891610-9 20 Ζωμός λαχανικών (κύβος συμπυκνωμένος) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6-25 κύβων, 10 
γρ./κύβο ΚΙΛΟ 8 

15891610-9 21 Ζωμός κότας (κύβος συμπυκνωμένος) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6-25 κύβων, 10 
γρ./κύβο ΚΙΛΟ 8 

15891610-9 22 Ζωμός βοδινού (κύβος συμπυκνωμένος) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6-25 κύβων, 10 
γρ./κύβο ΚΙΛΟ 8 

15871273-8 23 Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-500 γρ. ΚΙΛΟ 12 

15871273-8 24 Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4000-5000 γρ. ΚΙΛΟ 120 

15800000-6 ΟΜΑΔΑ 6 (Μακράς Διαρκείας - Είδη πρωινού)  

15820000-2 1 Κρουασάν σοκολάτα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60-90 γρ. ΚΙΛΟ 170 

15820000-2 2 Κρουασάν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60-90 γρ. ΚΙΛΟ 170 

15820000-2 3 Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250-400 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15820000-2 4 Πραλίνα φουντουκιού τύπου merenda   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-500 γρ. ΚΙΛΟ 12 

15820000-2 5 Πραλίνα φουντουκιού τύπου merenda  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-12 κιλά ΚΙΛΟ 100 

15820000-2 6 Σοκοφρέτες  ΤΕΜΑΧΙΟ 30-50 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15312300-1 7 Πατατάκια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300-400 γρ. ΚΙΛΟ 20 

03211900-2 8 Παστέλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 45-70 γρ. ΚΙΛΟ 8 

03211000-3 9 Δημητριακά  (τύπου κορν φλέικς) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 50 

03211000-3 10 Δημητριακά με σοκολάτα (τύπου κορν φλέικς) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 20 

03140000-4 ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)  

15131000-5 1 Γαλοπούλα καπνιστή (σε φέτες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 250 

15540000-5 2 Gouda σε φέτες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 300 

15543000-6 3 Gouda τριμμένο συσκευασμένο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 300 

15542300-2 4 Τυρί «φέτα  ΠΟΠ» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 180 

15551300-8 5 Γιαούρτι αγελάδος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 κιλά ΚΙΛΟ 85 

15530000-2 6 Βούτυρο ελαφρύ (soft) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200-500 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15530000-2 7 Μινερβίνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400-800 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15530000-2 8 Βούτυρο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250-350 γρ. ΚΙΛΟ 170 
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15872000-1 ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί)  

15872200-3 1 Κάρυ (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 2 Μπούκοβο καυτερό (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 3 Κανέλα ξύλο (συσκευασμένη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 4 Πιπέρι τσίλι (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 5 Πάπρικα γλυκιά (συσκευασμένη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 6 Γαρύφαλλο τριμμένο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 7 Γαρύφαλλο ολόκληρο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 8 Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 9 Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 10 Μπαχάρι τριμμένο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 8 

15872200-3 11 Κύμινο (συσκευασμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15872200-3 12 Βανίλιες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με φιαλίδια των 1,5 γρ. ΚΙΛΟ 3 

15872200-3 13 Ξινό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 γρ. ΚΙΛΟ 5 

15872200-3 14 Ινδοκάρυδο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 80 

15332410-1 15 Σταφίδα  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332310-0 16 Φιστίκια αράπικα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332310-0 17 Καρύδια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332310-0 18 Αμύγδαλα  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332310-0 19 Αμύγδαλο φιλέ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15332410-1 20 Χουρμάδες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15872200-3 21 Σουσάμι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30-100 γρ. ΚΙΛΟ 15 

15900000-7 ΤΜΗΜΑ 9 (Νερά και αναψυκτικά)  

15982000-5 1 Αναψυκτικό ,  coca – cola (κανονική) ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 420 

15982000-5 2 Αναψυκτικό ,  coca – cola (light) ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 45 

15982000-5 3 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα fanta ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 45 

15982000-5 4 Αναψυκτικό Sprite ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 45 

15321100-5 5 Χυμός Πορτοκάλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

15321100-5 6 Χυμός Πορτοκάλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0.5 L ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

15321000-4 7 Χυμός Ανάμεικτος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.5 L ΤΕΜΑΧΙΑ 2160 

15321000-4 8 Χυμός Ανάμεικτος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0.5 L ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

15981100-9 9 Νερό ΦΙΑΛΗ 10 L ΤΕΜΑΧΙΑ 500 

15981100-9 10 Νερό  ΦΙΑΛΗ 1.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

15981100-9 11 Νερό ΦΙΑΛΗ 0.5L ΤΕΜΑΧΙΑ 1500 

15100000-9 ΤΜΗΜΑ 10 (Κρέας, Βόειο – Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων, νωπό και κατεψυγμένο)  

15111000-9 1 Βόειο κρέας α/ο νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15111000-9 2 Βόειο κρέας μ/ο νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 
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15131620-7 3 Κιμάς βόειος (κατεψυγμένος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 500 

15115100-8 4 Αρνάκι γάλακτος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

15117000-1 5 Γίδα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

15115100-8 6 Πρόβατο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

15111000-9 7 Συκώτι βόειο νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15100000-9 ΤΜΗΜΑ 11 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγμένα)  

15112000-6 1 Κοτόπουλο νωπό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

15112000-6 2 Μπούτι κοτόπουλο (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 650 

15112000-6 3 Μπούτι κοτόπουλο (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 650 

15112000-6 4 Φιλέτο κοτόπουλο (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 350 

15112000-6 5 Φιλέτο κοτόπουλο (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 350 

15112000-6 6 Συκωταριά κοτόπουλο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15112000-6 7 Παιδάκια κοτόπουλο  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15112000-6 8 Κιμάς κοτόπουλο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15112000-6 9 Ρολό κοτόπουλο (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15112000-6 10 Σουβλάκι κοτόπουλο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03142500-3 11 Αυγά (νωπά) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4000 

03311000-2 
ΤΜΗΜΑ 12 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγμένων)  *οι ποσότητες αφορούν τα είδη εποχής, θα γίνουν παραγγελίες 
ανάλογα με την διαθεσιμότητα 

03311000-2 1 Γαύρος (νωπός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 2 Σαρδέλα (νωπή)  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 3 Μπακαλιαράκια (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 4 Μπακαλιάρος (νωπός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 5 Κουτσομούρα μικρή (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 6 Κουτσομούρα μεσαία (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 7 Κουταβάκια (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 8 Κολιός (νωπός) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 9 Παλαμίδα (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 10 Καλαμάρια (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 11 Θράψαλα (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 12 Κεφάλια (νωπά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 13 Τσιπούρα (νωπή, ιχθυοτροφείου) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03311000-2 14 Λαβράκι (νωπό, ιχθυοτροφείου) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03311000-2 15 Ζαργάνα (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15221000-3 16 Γλώσσες (κατεψυγμένες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15221000-3 17 Βακαλάος (κατεψυγμένος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

15221000-3 18 Καλαμαράκι ροδέλα (κατεψυγμένα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15221000-3 19 Σουπιά ροδέλα (κατεψυγμένη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 
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03220000-9 
ΤΜΗΜΑ 13 (Είδη οπωροπωλείου, φρούτα και λαχανικά) *οι ποσότητες αφορούν τα είδη εποχής, θα γίνουν 
παραγγελίες ανάλογα με την διαθεσιμότητα 

03212100-1 1 Πατάτες καθαρές ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 1000 

03221113-1 2 Κρεμμύδια μεσαία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 400 

03221000-6 3 Σκόρδα μεσαία ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221270-9 4 Αγγούρια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 400 

03221000-6 5 Μαϊντανός  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 15 

03221000-6 6 Δυόσμος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221000-6 7 Άνηθος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221310-2 8 Μαρούλι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03221000-6 9 Μελιτζάνες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03221250-3 10 Κολοκυθάκια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03221230-7 11 Πιπεριές ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 300 

03221230-7 12 Πιπεριές Φλωρίνης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03221230-7 13 Πιπεριές καυτερές ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221240-0 14 Ντομάτες  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 1400 

03221112-4 15 Καρότα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

03221000-6 16 Πράσα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03221000-6 17 Λάχανο λευκό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 300 

03221000-6 18 Λάχανο κόκκινο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 200 

03221420-6 19 Κουνουπίδι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 300 

03221000-6 20 Σέλινο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 15 

03221000-6 21 Κρεμμύδια φρέσκα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221000-6 22 Τζίντζερ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 3 

03221260-6 23 Μανιτάρια πλευρώτους ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221260-6 24 Μανιτάρια agaricus ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 10 

03221000-6 25 Παντζάρια (βολβός και φύλλα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 75 

03222000-3 26 Καρπούζι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 1500 

03222111-4 27 Μπανάνες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 3500 

15332180-9 28 Πεπόνι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 600 

03222321-9 29 Μήλα κόκκινα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 350 

03222321-9 30 Μήλα grenits ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03222321-9 31 Μήλα smith ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03222321-9 32 Μήλα starkin ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 

03222313-0 33 Φράουλες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 25 

03222220-1 34 Πορτοκάλια για χυμό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 1500 

03222220-1 35 Πορτοκάλια για φαγητό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

03222210-8 36 Λεμόνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 
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03222340-8 37 Σταφύλια (όλα τα είδη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

03222322-6 38 Αχλάδια  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

03222000-3 39 Νεκταρίνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 200 

03222332-9 40 Ροδάκινα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 200 

03222000-3 41 Κάστανα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 15 

03222118-3 42 Ακτινίδια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

03222240-7 43 Μανταρίνια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 250 

03222333-6 44 Κεράσια ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 150 

15331170-9 ΤΜΗΜΑ 14 (λαχανικά κατεψυγμένα)   

15331170-9 1 Αρακάς (κατεψυγμένος) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 100 

15331170-9 2 Φασολάκια (κατεψυγμένα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 100 

15331170-9 3 Μπάμιες (κατεψυγμένες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 100        

15331170-9 4 Μπάμιες μικρές (κατεψυγμένες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 100 

15331170-9 5 Ανάμεικτα Λαχανικά (κατεψυγμένα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 30 

15331170-9 6 Σπανάκι (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750-1000 γρ. ΚΙΛΟ 75 

15331170-9 7 Καλαμπόκι (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-1000 γρ. ΚΙΛΟ 25 

15812000-3 8 Κανταΐφι (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ. ΚΙΛΟ 20 

15811500-1 9 
Φύλλο ζύμης σφολιάτας – ψιλό φύλλο πίτσας  
(κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 γρ. ΚΙΛΟ 50 

15811500-1 10 Φύλλο ζύμης κρούστα  (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 γρ. ΚΙΛΟ 50 

15221000-3 11 Ψαροκροκέτες (κατεψυγμένες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 

15810000-9 ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη Άρτου και ζύμες)  

15811100-7 1 Άρτος  σε συσκευασία  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 600 

15811500-1 2 Ψωμί για τοστ  (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 200 

15811500-1 3 Ψωμάκι στρογγυλό τύπου burger (νωπό) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 10 

15821110-3 4 Φρυγανιές ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 350-550 γρ. ΚΙΛΟ 60 

15811500-1 5 Αραβική πίτα συσκευασμένη (νωπή) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450-550 γρ. ΚΙΛΟ 600 

15811500-1 6 Πίτα Ελληνική για σουβλάκι (κατεψυγμένη)  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 600-900 γρ. ΚΙΛΟ 180 

15812000-3 7 Τσουρέκι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 40 

15812000-3 8 Μελομακάρονα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 50 

15812000-3 9 Κουραμπιέδες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500-1000 γρ. ΚΙΛΟ 50 

15800000-6 10 Τριμμένη φρυγανιά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150-250 γρ. ΚΙΛΟ 25 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προδιαγραφές και περιγραφή ειδών 

ΤΜΗΜΑ 1 (Βρεφικές Τροφές και Κρέμες)

 
Φρουτόκρεμα: Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Η συσκευασία 
να φέρει ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών περί επισήμανσης. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Γαλακτούχος με 
σιτάλευρο και φρούτα σε μεταλλικό κουτί από 300 έως και 400 γρ. 
 
Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας (n.1, n.2, n.3, n.4) και βιολογικό: Τα σκευάσματα που 

προορίζονται για τα βρέφη, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις θρεπτικές τους ανάγκες κατά 

τους πρώτους μήνες της ζωής τους, μέχρι την εισαγωγή κατάλληλων συμπληρωματικών τροφών.  

Η βασική σύνθεση των σκευασμάτων για βρέφη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις θρεπτικές 

ανάγκες των υγιών βρεφών, όπως αυτές καθορίζονται από τα γενικώς παραδεκτά επιστημονικά 

δεδομένα.  Θα διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία από 350 έως και 450 γρ. Αντίστοιχα στο 

βιολογικό σκεύασμα πρέπει να αναγράφετε η αντίστοιχη ένδειξη. Τα σκευάσματα θα πρέπει να 

πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ακόλουθες διατάξεις του Ε.Ο.Φ.  

 ΦΕΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

Μεταποιημένες 

τροφές με βάση τα 

δημητριακά και 

παιδικές τροφές 

για βρέφη και 

μικρά παιδιά 

(εναρμόνιση 

 

1470B΄/25.07.2008 

 

Υ.Α. 

αριθ.Υ1/Γ.Π.47 

813/14.07.2008 

 

΄΄Εναρμόνιση της Εθνικής 

νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 

2006/125/ΕΚ της 

Επιτροπής σχετικά με τις 

μεταποιημένες 

τροφές, με βάση τα 

δημητριακά και τις 

παιδικές τροφές για 

βρέφη και παιδιά 

μικρής ηλικίας΄΄ 

 

Ν.1316/1983 

Ν.1558/1985 

Ν.1965/1991 

Ν.2519/1997 

Οδηγία 

2006/125/ΕΚ 

Παρασκευάσματα 

για βρέφη και 

παρασκευάσματα 

1478Β΄/28.07.2008 

 

Υ.Α. 

Αριθ. 

Υ1/Γ.Π.47815/1 

΄΄Εναρμόνιση της Εθνικής 

νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 

2006/141/ΕΚ της 

Ν.1316/1983 

Ν.1558/1985 

Ν.1965/1991 
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δεύτερης βρεφικής 

ηλικίας 

(συμμόρφωση ) 

 

6.07.2008 

 

Επιτροπής, για τα 

παρασκευάσματα για 

βρέφη και 

παρασκευάσματα 

δεύτερης 

βρεφικής ηλικίας΄΄ 

 

Ν.2519/1997 

Οδηγία 

2006/141/ΕΚ 

 

ΤΜΗΜΑ 2 (Όσπρια, Μακαρόνια και Ρύζι)

 
Όσπρια: Φασόλια μέτρια, φακές ψιλές, ρεβίθια,  φασόλια γίγαντες, φάβα πράσινη, φάβα 

κίτρινη, φασόλια μαυρομάτικα. Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 20 κιλών (σακί) και 500 γρ. 

(σακουλάκι). 

Ζυμαρικά: Μακαρόνι τρυπητό για παστίτσιο, σπαγγέτι, κοφτό, κριθαράκι μέτριο, βίδες, πένες, 
φιδές ψιλός. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή 
άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός 
ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ. 
 
Πλιγούρι: Προϊόν του πυρήνα του σιταριού, θερμικά επεξεργασμένο που έχει υποστεί ξήρανση 
και θρυμματισμό.  Να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να είναι 
αεροστεγής των 500 γρ. και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 
οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. Μακροχρόνια 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους. 
 
Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 

του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 

των 20 κιλών (σακί). 
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ΤΜΗΜΑ 3 (Μακράς Διαρκείας – Είδη Ζαχαροπλαστικής)  

 
Άνθος αραβοσίτου (βανίλια/σοκολάτα): Θα διατίθενται στη συσκευασία φακελάκι βάρους από 

40 έως 60 γρ. Η συνολική συσκευασία μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος 

τους πρέπει να περιγράφεται στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. Να πληρούν τους 

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

Συμπυκνωμένο Γάλα: Γάλα πλήρες συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου 

η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα 

γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία καθαρού βάρους από 350 έως 450 γρ. σε μεταλλικά κουτιά και με εύκολο άνοιγμα 

(easyopen). 

Γάλα μακράς διαρκείας: Γάλα αγελαδινό, μακράς διαρκείας, πλήρες, υπέρ-υψηλής θέρμανσης 
(ultra high temperature – UHT (20-30 ημερών), πλήρες (όπως καθορίζεται σήμερα από την 
νομοθεσία), του οποίου η ποιότητα θα είναι άριστη. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 L. 
Εξωτερικά της συσκευασίας, θα αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η 
οποία πρέπει να είναι 20-30 ημερών εντός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά 
συστατικά ανά 100 ml γάλακτος δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, 
φώσφορο σε mg, βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6, Β12, ενέργεια σε Kj ή Kcal. Ο προμηθευτής θα διαθέτει 
τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία 
κ.τ.λ.). Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειράς ISO, 
πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του HACCP 
 

Ζαχαρούχο  γάλα: γάλα αγελαδινό ελληνικό συμπυκνωμένο αποστειρωμένο, με 7.5-9% λιπαρά. 

Θα διατίθεται σε μεταλλική συσκευασία των από 300 γρ. έως 400 γρ. με εγκοπή για εύκολο 

άνοιγμα, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να πληροί τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Σαντιγί ζαχαροπλαστικής: Αποτελείται από άπαχο γάλα, φυτικά λιπαρά (25%) και δεν περιέχει 

συντηρητικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου και η κρέμα γάλακτος. Θα διατίθεται σε 

μεταλλικό κουτί των 250 γρ. με εύκολο άνοιγμα. Συστατικά: Αποβουτυρωμένο γάλα (70%), 

Φυτικά έλαια ( πλήρως υδρογονωμένο φοινικοπυρηνέλαιο) : (25%), Γαλακτοματοποιητές (μονο-

δι-πολυγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, στεατικός και παλμιτικός εστέρας σορβιτάνης, λεκιθίνη 

σόγιας): 2,5%, Αρωματικές ύλες. 

Κρέμα ζαχαροπλαστικής (βανίλια και σοκολάτα): Έτοιμο μίγμα σε σκόνη για την παρασκευή 

κρέμας για γλυκά. Διατίθεται σε φάκελο από 100 γρ. έως 200 γρ. 
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Ζάχαρη (Κρυσταλλική και Άχνη): Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να 

διατίθεται σε συσκευασία από 400-500 γρ. (άχνη) και  1 Kg (κρυσταλλική). 

Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις): Ως ‘’άλευρο σίτου ’’ ή απλώς ‘’ άλευρο ’’ νοείται αποκλειστικά και 

μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή 

οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 

107 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. 

Αλεύρι τύπου φαρίνα (αλεύρι που φουσκώνει μόνο του): Το προϊόν να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. 

Αλεύρι Καλαμποκιού – Κόρν Φλάουερ: Θα διατίθενται σε συσκευασία των 200 γρ. Να πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Σιμιγδάλι (ψιλό-χοντρό): Θα διατίθενται σε συσκευασία των 500 γρ. Να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μαρμελάδες (όλες οι γεύσεις): Να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Σε συσκευασία από 400 έως και 600 γρ. ή σε άλλη συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες 

της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. 

Σιρόπι με άρωμα μελιού: Υποκατάστατο του μελιού, με εφάμιλλη υφή, άρωμα και γεύση. Θα 

διατίθεται σε συσκευασία πλαστική ή γυάλινη από 800 έως και 1000 γρ.  

Μπέικιν Πάουντερ (φακελάκι): Θα διατίθενται στη συσκευασία των 60 γρ. Η συνολική 

συσκευασία μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να 

περιγράφεται στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Μαγειρική Σόδα: Θα διατίθενται στη συσκευασία γυάλινη από 300 έως και 400 γρ. Να πληροί 

τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

Ζελέ (όλες οι γεύσεις): Θα διατίθενται στη συσκευασία φακελάκι των 100 γρ. Η συνολική 

συσκευασία μπορεί να περιέχει περισσότερα φακελάκια και το πλήθος τους πρέπει να 

περιγράφεται στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
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Φυστικοβούτυρο: μείγμα καβουρντισμένων καφέ φυστικιών, φυσικά πλούσια σε πρωτεΐνες, 

χωρίς πρόσθετο αλάτι, ζάχαρη, φοινικέλαιο και συντηρητικά. Σε συσκευασία από 250 έως και 

500 γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κακάο σκόνη: Θα διατίθενται στη συσκευασία των 125 γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Κουβερτούρα (72% κακάο): Πλάκα μαύρης σοκολάτας. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 125 

έως και 200 γρ. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 57).  

ΤΜΗΜΑ 4 (Μακράς Διαρκείας – Ροφήματα και καφέδες)  

 
Τσάι (Πράσινο-Μαύρο): Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 

άρθρο 148 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια βάρους από 1 έως 2 γρ. συσκευασμένα μέσα σε κουτί 

που θα περιέχει από 10 έως 100 φακελάκια. Το βάρος και το πλήθος πρέπει να αναγράφονται 

στις παρατηρήσεις της οικονομικής προσφοράς. 

Καφές Ελληνικός: Α’ Ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 

96 γρ. με αναγραφόμενη προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. 

Καφές Φίλτρου: Α΄ Ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 
500 γρ. με αναγραφόμενη προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους 
εκτός ψυγείου.  
 
Νες Καφέ (DECAFFEINATED): Στιγμιαίος καφές σε κόκκους, χωρίς καφεΐνη, Α’ Ποιότητας, 

τυποποιημένος σε κατάλληλη μεταλλική ή πλαστική συσκευασία, βάρους 1000 γρ. με 

αναγραφόμενη προέλευση και εγγυημένη  ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου.  

Σοκολάτα ρόφημα: Θα διατίθενται στη συσκευασία του 1 κιλού. Να πληροί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

ΤΜΗΜΑ 5 (Μακράς Διαρκείας – Συσκευασμένα τρόφιμα)  

 
Χυμός Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιού): Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

φιάλες πλαστικές από 300 έως 400 ml. 

Μουστάρδα: απαλή γεύση, σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία από 4 έως 5 κιλά, όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 
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μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
 
Κέτσαπ: σε κατάλληλη για τρόφιμα συσκευασία από 4 έως 5 κιλά, όπου θα αναγράφεται 

ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης του καθώς και η χώρα προέλευσης. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Μανιτάρια κονσέρβα: Συσκευασμένα σε μεταλλικό κουτί, βάρους 400-500 γρ., χωρίς να είναι 

χτυπημένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές και σύμφωνα με όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις 

αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό 

χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους 

όρους του άρθρου 38 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 500 γρ. 

Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή 

σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα 

ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

περί επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 400 ml σε πλαστική φιάλη. 

Ελιές (μαύρες, τύπου Καλαμών και πράσινες): ολόκληρες ελιές με αμυγδαλοειδές σχήμα 

πορφυρό-μαύρο και πράσινο χρώμα, σκληρή υφή, να μην έχουν χτυπήματα και αλλοιώσεις, 

διατηρημένες σε ελαιόλαδο και άλμη με φυσικά συστατικά. Συσκευασία 1.000 γρ. 

Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα 

λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 gr ανά 100 gr ελαιολάδου 

(οξύτητα: 0 - 0,8). Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων. Σε 

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

ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Ηλιέλαιο: Θα πρέπει να εμφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών: Να μην έχει οξύτητα σε ελαικό οξύ μεγαλύτερη από 0,3 και 

υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105ο C άνω από 0,05%. (<0,005), το ποσοστό υπολείμματος 

σε πετρελαϊκό αιθέρα να μην είναι μεγαλύτερο από 0,05 άνυδρου σπορέλαιου, η περιεκτικότητα 
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σε σάπωνες να μην είναι ανώτερη του 0,015%.(<0,005) και να δίνει αντίδραση σπορέλαιου. Θα 

διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, κατάλληλη για τρόφιμα.  

Τοματοπολτός: Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση σε ποσοστό 28-30% του 

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

πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή 

χάρτινη από 400 έως 500 γρ. και σε μεγαλύτερη συσκευασία από 3 έως 5 κιλά.  

Ντοματάκι κονκασέ: ντοματάκια ψιλοκομμένα και αποφλοιωμένα, συσκευασμένα σε κουτί 

εγκεκριμένο για τρόφιμα, µε ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς 

προσθήκη συντηρητικών. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 400 έως και 500 γρ. καθώς και από 

2 έως και 3 κιλά. Να πληροί τους όρους του άρθρου 124 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

 

Τόνος κονσέρβα (σε νερό, σε λάδι): Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη 

συσκευασία, βάρους από 170 - 350 γρ. και από 1500 έως και 2000 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας 

να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός 

ψυγείου. Διατηρημένος σε νερό ή σε λάδι. 

Ντολμαδάκι γιαλατζί (κονσέρβα): Να παράγονται από διαλεκτό σπυρωτό ρύζι, λάδι ελιάς, 

φρέσκα μυρωδικά και τρυφερά αμπελόφυλλα. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική με 

εύκολο άνοιγμα, βάρους από 1500 έως και 2500 γρ., με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και 

λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.  

Ζωμός σε κύβο, συμπυκνωμένος (λαχανικών, κότας, βοδινού): Η συσκευασία του να περιέχει 

από 6 έως και 25 κύβους, βάρους 10 γρ. ανά κύβο. Να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει 

το σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. Να πληροί τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου): Να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία από 350 έως και 

500 γρ. και από 4 έως και 5 κιλά.  

ΤΜΗΜΑ 6 (Μακράς Διαρκείας – Είδη πρωινού)  

 
Κρουασάν σοκολάτα: Συσκευασία βάρους από 60 έως και 90 γρ., επιμέρους γέμιση κατά 40% 

τουλάχιστον σε γέμιση πραλίνας φουντουκιού ή σοκολάτας (κακάο, ζάχαρη, πολτό φουντουκιού 

φυτικά έλαια, γάλα πλήρες, ορό γάλακτος λεκιθίνη, άμυλο και βανιλίνη) και σφολιάτας κατά 60% 

ή λιγότερο σε περίπτωση αυξήσεως του ποσοστού πραλίνας ή σοκολάτας. Το βάρος αναφέρεται 

σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Τα συστατικά περιλαμβάνουν άλευρο ειδικού τύπου, φυτικά λίπη, ζάχαρη, 
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βούτυρο γάλακτος, αυγά πλήρη, διογκωτικά υλικά, αρτύματα - λοιπά κλπ και υγρασία. Θα 

μπορούν να περιέχουν και άλλα συστατικά προς βελτίωση τους, αρκεί να εναρμονίζεται πλήρως 

με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επί της συσκευασίας όλων 

(ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης καθώς και η ημερομηνία 

παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός 

έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις 

ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων.  

Κρουασάν: Συσκευασία βάρους από 60 έως και 90 γρ. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει 

υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα 

συστατικά περιλαμβάνουν άλευρο ειδικού τύπου, φυτικά λίπη, ζάχαρη, βούτυρο γάλακτος, αυγά 

πλήρη, διογκωτικά υλικά, αρτύματα - λοιπά κλπ και υγρασία. Θα μπορούν να περιέχουν και άλλα 

συστατικά προς βελτίωση τους, αρκεί να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 

ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων. 

Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας: Μπισκότα γεµιστά µε σοκολάτα σε συσκευασία από 250 έως και 

400 γρ. Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 

λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα 

διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη 

θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων. Η διάθεση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά 

και απολυμασμένα μέσα σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Πραλίνα φουντουκιού τύπου merenda: Πραλίνα φουντουκιού με κακάο και γάλα σε 
συσκευασία πλαστική ή γυάλινη των 500 γρ. και των 10 ή 12 κιλών, να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
 
Σοκοφρέτες: Θα διατίθεται σε συσκευασία όπου το κάθε τεμάχιο θα έχει βάρος από 30 έως και 

50 γρ.  Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 

λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών).  

Πατατάκια: Θα διατίθεται σε συσκευασία αεροστεγώς κλεισμένη, κατάλληλη για τρόφιμα, 

βάρους από 300 έως και 400 γρ. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και η ημερομηνία λήξης. Το προϊόν να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις Ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 





 
 
 
 

 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

 «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Παστέλι: Το προϊόν πρέπει να είναι παρασκευασμένο μόνο με μέλι και σουσάμι χωρίς ζάχαρη. 

Το κάθε τεμάχιο θα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένο, βάρους από 45 έως και 70 γρ. Η 

κάθε συσκευασία θα πρέπει να αναγράφει τα συστατικά, τη προέλευση και την ημερομηνία λήξη 

του προϊόντος. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Δημητριακά (τύπου κόρν φλέικς, σκέτα και με σοκολάτα): Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, 
προοριζόμενο για πρωινό, σκέτα ή με σοκολάτα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 103 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 κιλού. 
 

ΤΜΗΜΑ 7 (Τυριά, Τυροκομικά και Αλλαντικά)  

 
Γαλοπούλα καπνιστή (σε φέτες): Είναι προϊόν με βάση το κρέας γαλοπούλας – προϊόν 
αλλαντοποιϊας και θερμικής επεξεργασίας. Η μεταποιητική διαδικασία (επεξεργασία) 
εξυγίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση τους έχει επίσης ως 
αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, με συνέπεια τη σταθεροποίηση της 
δομής τους και την ικανότητά των προϊόντων της κατηγορίας αυτής να κόβονται σε φέτες. Η 
θερμική επεξεργασία μπορεί να είναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασμός αυτών των δύο ή/και να 
συνδυάζεται και με άλλες επεξεργασίες. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναγράφονται στο 
άρθρο 91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. 
 
Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί «φέτα ΠΟΠ» , τυρί Gouda σε φέτες και τριμμένο): ΄Όλα τα τυριά 
να είναι Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα 
αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην 
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα 
αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών 
προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – 
ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά 
και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ. Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει ιστοποιητικό 
ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 
Γιαούρτι αγελάδος: Γιαούρτι πλήρες με 10% λιπαρά, γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το 

οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς 

την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική 

γι’ αυτό ζύμωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διακινείται σε 

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

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 4 έως 5 κιλά. 
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Λιπαρές ύλες για επάλειψη (Βούτυρο ελαφρύ, Μινερβίνη, Βούτυρο): Να πληρούν τους όρους 

του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται υπό ψύξη και δεν πρέπει να 

περιέχουν συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

2% των ολικών λιπιδίων. Το Βούτυρο Ελαφρύ (soft) θα διατίθεται σε κεσέ συσκευασίας από 450 

έως και 550 γρ. Η Μινερβίνη σε κεσέ συσκευασίας από 450 έως 550 γρ. Το Βούτυρο θα διατίθεται 

σε συσκευασία πακέτου (πλάκα) από 250 έως και 350 γρ.   

ΤΜΗΜΑ 8 (Μπαχαρικά και ξηροί καρποί)  

 
Μπαχαρικά: Κάρυ, Μπούκοβο, Κανέλα ξύλο, Πιπέρι τσίλι, Πάπρικα γλυκιά, Γαρύφαλλο 

τριμμένο, Γαρύφαλλο ολόκληρο, Μοσχοκάρυδο τριμμένο, Μπαχάρι ολόκληρο, Μπαχάρι 

τριμμένο, Κύμινο, όλα συσκευασμένα και όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται 

στο άρθρο 42 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Τα μπαχαρικά πρέπει να είναι συσκευασμένα σε πλαστική ή γυάλινη συσκευασία 

βάρους από 30 έως και 100 γρ.  

Βανίλιες: Θα διατίθενται σε συσκευασία φιαλιδίου των 1,5 γρ. Η συνολική συσκευασία μπορεί 

να περιέχει πλήθος φιαλιδίων και πρέπει να αναφέρετε στις παρατηρήσεις της οικονομικής 

προσφοράς. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ξινό: Θα διατίθενται σε συσκευασία των 1000 γρ. κατάλληλη για τρόφιμα. Να πληροί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα (Ινδοκάρυδο, Σταφίδα, Φυστίκια αράπικα, Καρύδια, 

Αμύγδαλα ολόκληρα ανάλατα, Αμύγδαλα φιλέ, Χουρμάδες):  Να είναι αρίστης ποιότητας και 

να αναγράφεται στη συσκευασία τους ο τόπος προέλευσης. Επί της συσκευασίας θα 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 

ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και 

αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων. Τα προϊόντα θα διατίθενται σε 

συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα βάρους από 500 έως και 1000 γρ.  

ΤΜΗΜΑ 9 (Νερά και αναψυκτικά)  

 
Αναψυκτικό coca cola: Αναψυκτικό με ανθρακικό Συσκευασία : πλαστική φιάλη του 1,5 λίτρων 
στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό. 
 
Αναψυκτικό coca cola (light): Αναψυκτικό με ανθρακικό Συσκευασία : πλαστική φιάλη του 1,5 

λίτρων στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό. 
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Αναψυκτικό πορτοκαλάδα (fanta): Αναψυκτικό, πορτοκαλάδα με ανθρακικό σε πλαστική φιάλη 
1,5 λίτρου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό.  
 
Αναψυκτικό sprite: Αεριούχο ποτό σε συσκευασία του 1,5 λίτρου στο οποίο θα αναγράφονται 
τα στοιχεία που πιστοποιούν το προϊόν και το παραγωγό. 
 
Χυμός φρούτων, Πορτοκάλι-Ανάμεικτος: Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη 

ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με 

μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών 

των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει 

να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών 

ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 

ml και 1 ½ L. 

Εμφιαλωμένο νερό: Το νερό να είναι Φυσικό Επιτραπέζιο. Θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς 

σε διαφανή φιάλη «ΡΕΤ» που είναι κατάλληλη για νερό. Στη συσκευασία πρέπει να 

αναγράφονται σε εμφανές σημείο και να είναι ευανάγνωστες, στην ελληνική γλώσσα τα πιο 

κάτω στοιχεία: Όνομα ή Εμπορική επωνυμία & διεύθυνση του παρασκευαστή, ο αριθμός άδειας 

λειτουργίας του εργοστασίου, Ονομασία της πηγής προέλευσης του νερού (για το φυσικό 

μεταλλικό νερό), φυσική και χημική ανάλυση του νερού. Συσκευασίες ½ L,  1 ½ L, 10 L.  

ΤΜΗΜΑ 10 (Φρέσκο Κρέας, Βόιο – Μοσχαρίσιο, Αιγοπροβάτων, νωπό και κατεψυγμένο) 

 
Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το κρέας να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και 

να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις 

απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται 

από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες 

χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. Τα τεμάχια κρέατος 

πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & 

Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το εκάστοτε 

τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 

επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το εκάστοτε τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & 

αντιμικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες 

και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων 

στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: Το είδος με 

προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου, η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ 

Μήνας/Έτος)», η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος), το 
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ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του 

υπεύθυνου, η σήμανση αναγνώρισης, οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την 

πρόσθετη επισήμανση των βοοειδών (ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου, η χώρα γέννησης & 

εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής, η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα 

αναγνώρισης) του σφαγείου, η ημερομηνία σφαγής), οδηγίες συντήρησης, ένδειξη σχετική με την 

αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. Το κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς 

θαλάμους ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, 

και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία 

διαθέσιμα στον έλεγχο. Διανομή με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει 

να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Βόειο κρέας (α/ο, μ/ο νωπό): Το κρέας θα είναι νωπό (8-12 μηνών), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, 

φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριμένα τεμάχια σύμφωνα με τις παραγγελίες των 

τμημάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν 

νόμιμα, 48 ώρες πριν και μέχρι (6) ημέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις 

προβλεπόμενες σφραγίδες του κτηνιατρικού- υγειονομικού ελέγχου. Η μεταφορά των κρεάτων 

θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με τη σχετική 

άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαμορφωμένο σε καθαρό κρέας 

δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες 

Αγορανομικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του 

ζώου (ενιαίο σφάγιο, ημιμόριο, 4/μόριο) στα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή 

στο τιμολόγιο. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και 

φυσική κατάσταση με εξωτερικό στρώμα λίπους 1-1,5 εκατοστά. Θα παραδίδονται σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. Μεταφορά με 

ψυγείο και θερμοκρασία από 0ο C έως +4ο C . 

 

Κιμάς βόειος (κατεψυγμένος): Ο προμηθευόμενος κιμάς θα είναι απολύτως κατάλληλος, θα 

πληροί τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένου κιμά. Οι συσκευασίες του κιμά 

θα φέρουν με ευθύνη του συσκευαστή και του προμηθευτή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. Θα πρέπει να έχει βγει πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και 

τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του 

κατεψυγμένου κρέατος/κιμά, (όχι πριν μια ώρα από την παραλαβή). Ο κιμάς θα παραδίδεται 

συσκευασμένος σε πακέτα vacuum των 500 γρ. έτσι που να γίνεται εύκολη η εξακρίβωση της 

ποσότητας από τις ενδείξεις των εξωτερικών περιτυλιγμάτων του είδους για κάθε ποσότητα που 

παραλαμβάνεται κάθε φορά. Ο προμηθευτής που θα προμηθεύει κατεψυγμένα κρέατα που 

παράγγειλε η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ, οφείλει να δίνει σαφείς χαρακτηρισμούς, να τα φέρνει τυλιγμένα σε 
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συσκευασίες όπως συνηθίζεται στο Εμπόριο και να έχουν τις πινακίδες πάνω και στα Ελληνικά 

για να μπορεί η Επιτροπή παραλαβής του Δήμου να κάνει έλεγχο για το είδος και την κατηγορία 

του κρέατος. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Απαραίτητα να φέρουν τις εξής ενδείξεις: 

Α)Χώρα καταγωγής  

Β)Ημερομηνία τεμαχισμού και τυποποίησης 

Γ)Ημερομηνία λήξης  

Δ)Βάρος 

Μεταφορά με ψυγείο καταψύκτη και θερμοκρασία – 18οC. 

  

 
Αρνάκι γάλακτος: Το κρέας  πρέπει  να  προέρχεται  από  υγιή  αρνιά  γάλακτος  30-45 ημερών 

και βάρους 8-12 κιλών, σε καλή θρεπτική κατάσταση χωρίς οσμή και αίματα, από εγκεκριμένα 

σφαγεία (άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό ΕΕ) και θα φέρουν 

τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. Το κρέας θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή από τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα πληροί  τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις που 

αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση και διάθεση του προϊόντος. Το κρέας θα παραδοθεί το 

πρώτο τέταρτο του δηλωμένου χρόνου διατηρησιμότητάς του,  τεμαχισμένο σε ημιμόρια  ή 

τεμάχια  και  συσκευασμένο σε  συσκευασίες του 1 κιλού περίπου, με αναγραφόμενη εξωτερικά 

της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης. Για τα παραπάνω κρέατα θα υπάρχει 

η σφραγίδα προέλευσης. 

Γίδα, Πρόβατο: Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και 

αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, 

διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του 

κρέατος. Τα τεμάχια κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα 

χαρακτηριστικό του είδους. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. Το προϊόν 

δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. Το 

τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 

επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του 

(τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή 
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με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου κρέατος θα 

πρέπει να είναι περίπου 1 κιλο. 

Συκώτι βόειο νωπό: Το συκώτι πρέπει να προέρχεται από ζώα που έχουν διατραφεί και 

αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, 

διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του 

κρέατος. Τα τεμάχια κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα 

χαρακτηριστικό του είδους. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. Το προϊόν 

δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. Το 

τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 

επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 

ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του να 

συσκευάζεται σε κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) 

αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι περίπου 1 κιλο. 

ΤΜΗΜΑ 11 (Πουλερικά και αυγά, νωπά και κατεψυγμένα)  

 
Κοτόπουλο κατεψυγμένο (μπούτι και φιλέτο): Να είναι Α΄ ποιότητας και του τύπου 70%. Να 

προέρχονται από υγιή κοτόπουλα, να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης και να πληρούν τους 

όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένων κοτόπουλων. Οι συσκευασίες θα φέρουν με 

ευθύνη του συσκευαστή και του προμηθευτή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Θα πρέπει να έχουν βγει πρόσφατα από τα 

ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα 

για τη διατήρηση του κατεψυγμένου κρέατος, (όχι πριν μια ώρα από την παραλαβή). Τα 

προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Κοτόπουλα νωπά (μπούτι, φιλέτο, παϊδάκι, κιμάς, ρολό, σουβλάκι, συκωταριά): Να είναι Α΄ 

ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 65%. Να προέρχονται από υγιή κοτόπουλα και να 

είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόμενο από την 

Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής 

Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυμία θα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν 

συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ’ αυτών το ειδικό καρτελάκι, 

όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξεως. Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας 

πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαίμαξης, ζώνες 

ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. Οι προμηθευτές 

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

κρεάτων, που θα είναι ελεγχόμενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις απαιτούμενες 

άδειες. Μεταφορά με ψυγείο και θερμοκρασία από 0ο C έως +4ο C . 
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Αυγά (νωπά): Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις 

απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο 

έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από 

την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα σε εξάδες ή καρτέλες από το 

ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις 

(αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης 

κ.λ.π.). 

 

ΤΜΗΜΑ 12 (Ιχθύων, νωπών και κατεψυγμένων)  

 
Για όλα τα είδη ιχθύων θα γίνονται παραγγελίες με βάση την διαθεσιμότητά τους στην αγορά και 

την εποχικότητά τους. Οι ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται αφορούν στην παραγγελία που 

θα γίνει την αντίστοιχη εποχή (π.χ. 100 κιλά κολιός νωπός θα αγοραστούν κατά τον μήνα 

Αύγουστο) 

Ψάρια Νωπά (γαύρος, σαρδέλα, μπακαλιαράκια, μπακαλιάρος, κουτσομούρα μικρή, 

κουτσομούρα μεσαία, κουταβάκια, κολιός, παλαμίδα, καλαμάρια, θράψαλα, κεφάλια, 

ζαργάνα, τσιπούρα ιχθυοτροφείου, λαυράκι ιχθυοτροφείο): Τα ψάρια θα είναι αρίστης 

ποιότητας, και πολύ φρέσκα. Το δέρμα τους θα είναι λείο, στιλπνό, και σφριγηλό. Τα μάτια θα 

είναι γυαλιστερά. Τα εντόσθια θα έχουν  ζωηρό κόκκινο χρώμα και δεν θα είναι λιωμένα. Όλα τα 

ψάρια θα έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε περίπτωση που υπάρχουν έστω και λίγα 

ψάρια που δεν τηρούν τις προδιαγραφές, η παραγγελία απορρίπτεται στο σύνολό της. Θα πρέπει 

να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές διατάξεις. Για τα είδη ιχθυοτροφείου 

απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της ∆/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από 

καταχωρημένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριμένη εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. 

(Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης). Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση 

συγκεκριμένου είδος ψαριού που θα ζητηθεί μόνο εάν  προσκομίσει βεβαίωση της οικίας 

αγορανομικής υπηρεσίας της αστυνομίας για την ανυπαρξία στην αγορά του ψαριού που 

ζητήθηκε. Η επιτροπή παραλαβής μπορεί σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για την 

ποιότητα, είδος, καταλληλότητα για βρώση κ.λπ. για τα ψάρια που προσφέρονται, να ζητά 

σχετική γνωμάτευση από την  αρμόδια υπηρεσία. Η μεταφορά των νωπών ψαριών θα γίνεται με 

μεταφορικό μέσο ισοθερμικό ή ψυγείο με τον ανάλογο πάγο. 

Ψάρια κατεψυγμένα (γλώσσες, βακαλάος, ψαροκροκέτες, καλαμάρια ροδέλα, σουπιά 
ροδέλα,): Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) να 
είναι συσκευασμένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) 
με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ημερομηνία Κατάψυξης, ημερομηνία Λήξης, χώρα 
προέλευσης, αριθμός Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα 
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προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι 
τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με τις 
απαιτήσεις του ιδρύματος. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί 
πάγου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Θα μεταφέρονται με αυτοκίνητα – ψυγεία 
τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα 
προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα 
συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 

ΤΜΗΜΑ 13 (Είδη οπωροπωλείου, φρούτα και λαχανικά) 

 
Για όλα τα είδη οπωροπωλείου θα γίνονται παραγγελίες με βάση την διαθεσιμότητά τους στην 
αγορά και την εποχικότητά τους. Οι ενδεικτικές ποσότητες που αναφέρονται αφορούν στην 
παραγγελία που θα γίνει την αντίστοιχη εποχή (π.χ. 1500 κιλά καρπούζι θα αγοραστούν κατά 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) 
 
Φρούτα και Λαχανικά (Πατάτες καθαρές, Κρεμμύδια μεσαία, Σκόρδα μεσαία, Αγγούρια, 
Μαϊντανός, Δυόσμος, Άνηθος, Μαρούλι, Μελιτζάνες, Κολοκυθάκια, Πιπεριές, Πιπεριές 
Φλωρίνης, Πιπεριές καυτερές, Ντομάτες, Καρότα, Πράσα, Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, 
Κουνουπίδι, Σέλινο, Κρεμμύδια φρέσκα, Τζίντζερ, Μανιτάρια πλευρώτους, Μανιτάρια 
agaricus, Παντζάρια βολβός και φύλλα, Καρπούζι, Μπανάνες, Πεπόνι, Μήλα κόκκινα, Μήλα 
grenits, Μήλα smith, Μήλα starkin, Φράουλες, Πορτοκάλια για χυμό, Πορτοκάλια για φαγητό, 
Λεμόνια, Σταφύλια όλα τα είδη, Αχλάδια, Νεκταρίνια, Ροδάκινα, Κάστανα, Ακτινίδια, 
Μανταρίνια, Κεράσια): Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, 
πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα 
παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης 
πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων 
ειδών. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους 
χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, 
ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα 
παραδίδονται χωριστά τα φρούτα από τα λαχανικά σε σακούλες οπωροπωλείου ανά είδος και 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.  Να είναι τελευταίας εσοδείας ήτοι 
της εποχής φρέσκα, σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου. Θα είναι σε συσκευασίες καθαρές 
και με ετικέτα τα τυποποιημένα με τα απαραίτητα στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα. Φρούτα που 
διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας που περιέχονται στα κιβώτια 
(καφάσια) πρώτης ποιότητας (με στοιχεία – καρτέλα και τυποποίηση). Οι πατάτες, τα κρεμμύδια 
και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις που προέρχονται από 
κακή συντήρηση αυτών. Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες με μικρό μέγεθος τουλάχιστον 
μεγάλου καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα. 
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(Μεγάλη διάμετρος 4 εκατ., μικρή διάμετρος 3 εκατ.). Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο 
χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά-σαγκουίνια-τύπου Γιάφας-Μέρλιν κ.λ.π) πρέπει να 
είναι α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια, β) να μην έχουν χονδρές φλούδες γ) να μην 
έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, 
απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σύψεως και κερατίτιδος. Ειδικώς τα 
πορτοκάλια να μην είναι αποθηκευμένα μέσα σε ψυγεία (ρητή οδηγία) και να μην παρουσιάζουν 
φλούδα με φελώδες επίστρωμα περισσότερο από το τέταρτο (1/4) της όλης επιφανείας τους. Τα 
μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητας, διαμέτρου 70 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και 
συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, 
παρτίδας. Να μην έχουν στην επιφάνεια ή στη σάρκα τους αποχρώσεις και υφή ύποπτη για 
ασθένεια ή κακή παραγωγή ή κακή συντήρηση (ομοιόμορφη). Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και 
EXTRA ποιότητας, διαμέτρου 55 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε 
μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. Τα διάφορα 
άλλα είδη οπωροκηπευτικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου στο 
μέγεθος και την προέλευση. Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση για ένα είδος που 
παραγγέλθηκε προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωση από την Δ/νση Εμπορίου που 
πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό στην αγορά του χονδρικού Εμπορίου. Σε κάθε 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να προμηθεύετε είδη οπωροπωλείου που 
ευδοκιμούν την περίοδο που γίνετε η παραγγελία.    
 

ΤΜΗΜΑ 14 (Λαχανικά - κατεψυγμένα)   

 
Κατεψυγμένα λαχανικά, (αρακάς, φασολάκια, μπάμιες, ανάμεικτα λαχανικά, σπανάκι, 

καλαμπόκι): Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση 

εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α΄ ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η 

ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα 

πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων 

λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης 

ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά τη συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. 

H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα – 

ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν 

είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 

συστήματος HACCP ή ισοδύναμο αυτού του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Κανταΐφι (κατεψυγμένο): Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα 

σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Το προϊόν να πληροί τις διατάξεις σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Θα διατίθεται σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους 500 

γρ. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 
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Φύλλο ζύμης σφολιάτας και κρούστας (κατεψυγμένο): Να πληρούν τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του 

προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε 

Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 450 έως και 550 γρ. Τα προϊόντα κατά 

την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Ψαροκροκέτες: θα είναι Α΄ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) να είναι συσκευασμένα 
σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες 
ενδείξεις στα ελληνικά (ημερομηνία Κατάψυξης, ημερομηνία Λήξης, χώρα προέλευσης, αριθμός 
Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την 
παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 
 

ΤΜΗΜΑ 15 (Είδη Άρτου και ζύμες)  

 
Άρτος σε συσκευασία: Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από 
αλεύρι τύπου 70%, σε τεμάχια του μισού κιλού ( ½ kg), να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του 
να είναι κανονική και ομοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη 
μυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες μετά τον εκ κλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη 
νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του.  
 
Ψωμί του Τοστ (κατεψυγμένο): Συσκευασία από 500 έως και 1000 γρ., λευκό σε ειδική για την 

φύλαξή του συσκευασία, το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. Η 

μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε 

κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία 

θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Τα 

προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Ψωμάκι στρογγυλό τύπου burger (νωπό): Συσκευασία από 500 έως και 1000 γρ., λευκό σε ειδική 

για την φύλαξή του συσκευασία, το οποίο θα παρασκευάζεται στην Ελλάδα και θα πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Στη συσκευασία θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης. 

Φρυγανιές: Άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, 

τριπλού ή τετραπλού πακέτου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η 

προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών. Το προϊόν να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία από 350 έως 550 γρ.  
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Αραβική πίτα συσκευασμένη (νωπή): Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας. Η προμηθευόμενη 

πίτα να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Το αρτοσκεύασμα πρέπει να περιέχει αλεύρι αρίστης ποιότητας, να είναι 

απαλλαγμένο ή με περιορισμένα στο ελάχιστο κορεσμένα λιπαρά οξέα και πλήρως απαλλαγμένα 

από trans, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι, απαλλαγμένα συντηρητικών και 

μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως του ορίου της 

σχετικής νομοθεσίας) και με επιτρεπόμενα διογκωτικά. Θα διατίθεται σε συσκευασία κατάλληλη 

για τρόφιμα, βάρους από 450 έως και 550 γρ. και θα περιέχει από 6 έως 8 τεμάχια πίτες. 

Πίτα Ελληνική για σουβλάκι (κατεψυγμένη): Η πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας. Η 

προμηθευόμενη πίτα να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το αρτοσκεύασμα πρέπει να περιέχει αλεύρι αρίστης 

ποιότητας, να είναι απαλλαγμένο ή με περιορισμένα στο ελάχιστο κορεσμένα λιπαρά οξέα και 

πλήρως απαλλαγμένα από trans, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι, απαλλαγμένα 

συντηρητικών και μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως 

του ορίου της σχετικής νομοθεσίας) και με επιτρεπόμενα διογκωτικά. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα, βάρους από 600 έως και 900 γρ. και θα περιέχει 10 τεμάχια 

πίτες. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. 

Τσουρέκι: Πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά γάλα, βούτυρο, αυγά, γλυκαντικές ύλες, μαγιά 
και αλεύρι. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη 
υγρασία του. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με 
τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 
παράδοση. Τα τσουρέκια θα είναι τουλάχιστον 500 γρ. το καθένα. 
 
Μελομακάρονα και Κουραμπιέδες: Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και 
φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Το παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά 
ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι 
νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοση. Θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδικά για 
τρόφιμα χάρτινα κουτιά. Το κάθε κιλό μελομακάρονα και κουραμπιέδες θα περιέχει περίπου 20 
με 25 τεμάχια. 
 

Τριμμένη φρυγανιά: Άριστης ποιότητας, σε τρίμμα τυποποιημένη σε κατάλληλη αεροστεγή 

συσκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και 

εγγυημένη ημερομηνία λήξης. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα 

διατίθεται σε συσκευασία από 150 έως και 250 γρ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………………. 

…………………………… 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….., ΑΦΜ ………………..,  οδός …………. αριθμός …, ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………, ΑΦΜ …………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….για 

εκτέλεση του Έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... 

Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και 

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 

ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

        

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………………. 

…………………………… 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………, ΑΦΜ …………, Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ …………… 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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