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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

Ιωάννινα : 05/04/2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 20959/5267 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

                                                                                             
Έχοντας υπόψη:  

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

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

ισχύει.  

 2. Το Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

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

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

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
 8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-
09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 
74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 
143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α). 
 13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209.  
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 14. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 
 15. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016): Έγκριση 
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 
Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών.  
 16. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 
συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 
Ν. 4412/16. 
 17. Την αριθμ. 11953/1337/01-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β93ΩΕΩ-Ο17) απόφαση Δημάρχου 
με θέμα “Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων’’  2017  για ορισμό 
Αντιδημάρχου Οικονομικών  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
 18. Το αριθμ. Πρωτ.  2030/14-3-2019 πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει 
καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με Αριθμό 
Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ004610189/14-3-2019 και τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» 
 19. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν εκδοθεί τo με αριθ. πρωτ.: 
129/14-1-2019  Τεκμηριωμένοo Αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 20. Τις  με αριθμό 197/389/13-3-2019 (ΑΔΑ:63ΕΝΟΚΠΕ-ΝΤΘ ,198/390/13-3-2019 
ΑΔΑ:6ΠΞΕΟΚΠΕ-ΞΔΣ,199/391/13-3-2019 ΑΔΑ:Ψ7ΟΔΟΚΠΕ-Σ3Τ,200/392/13-3-2019 
ΑΔΑ:ΩΞ6ΥΟΚΠΕ-ΤΩ6,201/393/13-3-2019 ΜΕ ΑΔΑ:66ΥΩΟΚΠΕ-7ΕΧ,202/394/13-3-2019 ΜΕ 
ΑΔΑ:ΨΓΔΠΟΚΠΕ-ΨΣΖ,203/395/13-3-2019 ΜΕ ΑΔΑ:ΨΤΕΦΟΚΠΕ-Φ84,204/396/13-3-2019 
ΜΕ ΑΔΑ: Ψ5Ξ8ΟΚΠΕ-ΡΚΨ, και ΑΔΑΜ 19REQ004610262/14-3-2019. 
 21. Την με αριθμό 31/2019 με ΑΔΑ: ΨΞ6ΟΟΚΠΕ-ΓΕ1-2 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» με θέμα ‘’Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων 
δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση για την διενέργεια του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» προϋπολογισμού : 49.699,09  με Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 10-
6481.001,10-6481.002,10-6481.003,10-6481.004,10-6481.005,10-6481.006,10-6481.007,10-
6481.008 
 22. Την με ημερομηνία θεώρησης 129/14-1-2019 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» που 
συντάχθηκε από την Υπηρεσία. 
             23. Την ανάγκη του Ν.Π.Δ.Δ.  για την ανωτέρω προμήθεια.  

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. 

                                                                             
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο 
βάσει της τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» 
Η ανωτέρω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 49.699,09.€ με Φ.Π.Α. και με κωδικό 

15800000-6,15511000-3,03221200-8,15612500-6,15110000-2,15221000-3,15000000-8 CPV 





 

3 

,θα εκτελεστεί σε διάστημα 150 ημερών ή μέχρι εξαντλήσεως των προϊόντων εάν επέλθει 

νωρίτερα. Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία 

ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 

άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

 

Η παραπάνω δαπάνη έχει προβλεφθεί και δεσμευτεί στον τακτικό προϋπολογισμό 
του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 10-6481.001,10-

6481.002,10-6481.003,10-6481.004,10-6481.005,10-6481.006,10-6481.007,10-6481.008με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές, επί ποινή αποκλεισμού μόνο για το σύνολο των ειδών 

όπως περιγράφονται κατωτέρω. 

 ΟΜAΔΑ Α΄1 
 Κ.Α.( 10-6481.001 ) «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                             

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
ΜΜ ΠΟΣ 

ΤΙΜ
Η 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛ
Ο ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250 3,95 987,5 0,24 237 1224,50 

2 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250 1,1 275 0,13 35,75 310,75 

3 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ  ( 
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ε.Ε.  (συσκ. του 1 κιλού) 

ΚΙΛΑ 
200 0,89 

178 0,13 23,14 201,14 

4 ΑΥΓΑ(Α' Ποιότητας ,Ελληνικά, με 
ημερομ. Παραγωγής, ) (6άδα) 

ΤΕΜ 
300 1,1 

330 0,13 42,9 372,90 

5 ΒΑΝΙΛΙΑ (κουτί 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,45 9 0,24 2,16 11,16 

6 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ κεσές  500γρ  ΤΕΜ 80 2,39 191,2 0,13 24,856 216,06 

7 ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΑ 55 0,95 52,25 0,24 12,54 64,79 

8 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ φρουι-γλασε   ΚΙΛΑ 60 5,7 342 0,24 82,08 424,08 

9 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250 1,3 325 0,13 42,25 367,25 

10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   (συσκ. του 1 κιλού) ΤΕΜ 250 1,3 325 0,13 42,25 367,25 

11 MAKAΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΟ (συσκ. του 1 
κιλού) 

ΚΙΛΑ 
250 1,3 

325 0,13 42,25 367,25 

12 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. γυάλινη 380γρ 
χωρίς συντηρητικά και χρώμα ) 

ΤΕΜ 
200 1,75 

350 0,24 84 434,00 

13 ΜΕΛΙ(συσκ. γυάλινη, συγκομιδή και 
παραγωγή στην Ελλάδα από άνθη 
κωνοφόρα ή θυμάρι)  (συσκ. του 1 
κιλού) 

ΚΙΛΑ 

200 6,5 

1300 0,13 169 1469,00 

14 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 40γρ ΚΙΛΑ 40 0,5 20 0,24 4,8 24,80 

15 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ. 40γρ ΤΕΜ 40 0,5 20 0,24 4,8 24,80 

16 ΡΕΒΙΘΙΑ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)  

ΤΕΜ 
50 2,85 

142,5 0,13 18,525 161,03 

17 ΡΙΓΑΝΙ (συσκ. 40 γρ.)    ΤΕΜ 25 0,8 20 0,24 4,8 24,80 
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18 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας ) (συσκ. του 1 κιλού) 

ΚΙΛΑ 
200 1,2 

240 0,13 31,2 271,20 

19 ΦΑΚΕΣ εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)  

ΚΙΛΑ 
200 2 

400 0,13 52 452,00 

20 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε., Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)  

ΚΙΛΑ 
200 2,4 

480 0,13 62,4 542,40 

21 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (1 
ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΑ 
80 2,4 

192 0,13 24,96 216,96 

22 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΑ 150 2,1 315 0,13 40,95 355,95 

23 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  500ΓΡ ΤΕΜ 200 0,55 110 0,24 26,4 136,40 

24 ΞΥΔΙ  400ml (Γυάλινη συσκευασία) ΤΕΜ 50 0,45 22,5 0,24 5,4 27,90 

25 ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ ΤΕΜ 40 0,45 18 0,24 4,32 22,32 

26 ΜΠΑΙΚΙΝ ΜΠΑΟΥΝΤΕΡ 3 ΤΕΜ ΚΙΛΑ 20 0,35 7 0,24 1,68 8,68 

27 ΣΟΔΑ ΤΕΜ 9 0,25 2,25 0,24 0,54 2,79 

28 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1.5 ΛΙΤΡΟ  ΛΙΤΡΑ 60 0,2 12 0,13 1,56 13,56 

29 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 100 1,05 105 0,24 25,2 130,20 

30 ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΤΕΜ 50 4,6 230 0,24 55,2 285,20 

31 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΤΕΜ 25 0,55 13,75 0,24 3,3 17,05 

32 ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 500 ΓΡ  ΚΙΛΑ 50 4 200 0,24 48 248,00 

33 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ ΤΕΜ 100 0,87 87 0,13 11,31 98,31 

34 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ (Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 500 7 3500 0,13 455 3955,00 

35 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (Α’ ποιότητας ) ΚΙΛΑ 220 8,9 1958 0,13 254,54 2212,54 

36 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΑ 150 6,9 1035 0,13 134,55 1169,55 

37 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% ΛΙΠΑΡΑ ΤΕΜ 750 0,7 525 0,13 68,25 593,25 

   
  

14644,9
5 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

16.824,81 

 

 ΟΜAΔΑ Α΄ 2                    Κ.Α.( 10-6481.001 ) «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                             

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με 
οξύτητα <=0,1) ΛΙΤΡΑ 660 5,00 3300 0,13 429 3.729,00 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.729,00 

  
 

 
  

 

 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α 1 + Α2 20.553,81 

 

  ΟΜΑΔΑ Β'                                 Κ.Α. (10-6481.002)  ««Προμήθεια Γαλακτοκομικών προϊόντων»                                           

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ 
ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ(1,5%)  

ΛΙΤΡΑ 
200 1,18 

236 0,13 30,68 266,68 

2 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ(3,5 %ΛΙΠΑΡΑ)  ΛΙΤΡΑ 1820 1,18 2147,6 0,13 279,188 2426,79 





 

5 

            ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.693,47 

 

  ΟΜΑΔΑ Γ΄ (Κ.Α. 10-6481.003  )«Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου»       

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

1 ΑΝΗΘΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 30 0,45 13,50 

2 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ  (A' παραγωγής & Α' 
ποιότητας) 

ΚΙΛΑ  180 1,8 324,00 

3 ΚΑΡΟΤΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140 1 140,00 

4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 150 2 300,00 

5 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140 2,1 294,00 

6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140 1 140,00 

7 ΛΑΧΑΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 140 0,7 98,00 

8 ΛΕΜΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140 1 140,00 

9 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 100 0,45 45,00 

10 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 220 1 220,00 

11 ΜΑΡΟΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 140 0,7 98,00 

12 ΜΗΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500 1,5 750,00 

13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500 1,7 850,00 

14 ΜΠΡΟΚΟΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  150 1,7 255,00 

15 ΠΑΤΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500 0,8 400,00 

16 ΠΙΠΕΡΙΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  120 2,4 288,00 

17 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  450 0,7 315,00 

18 ΣΕΛΙΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  25 2,1 52,50 

19 ΣΚΟΡΔΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 80 0,5 40,00 

20 ΣΠΑΝΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) (A' παραγωγής & Α' 
ποιότητας) 

ΚΙΛΑ  140 2,2 308,00 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.071,00 

      ΦΠΑ 13% 659,23 

    
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                 5.730,23 

 

  
ΟΜΑΔΑ Δ' 

Κ.Α. 10-6481.004 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής» 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΨΩΜΙ  ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΛΑ 1550 1,95 3.022,50 0,13 392,93 3.415,43 

2 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΛΑ 150 4 600,00 0,24 144,00 744,00 

3 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ(500 ΓΡ)  ΚΙΛΑ 160 1,78 284,80 0,24 68,35 353,15 

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 30 6 180,00 0,24 43,20 223,20 

5 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ  ΚΙΛΑ 30 6 180,00 0,24 43,20 223,20 

6 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ  ΚΙΛΑ 60 7 420,00 0,24 100,80 520,80 

          4.687,30   792,48   

   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.479,78 
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  ΟΜΑΔΑ  Ε΄ (Κ.Α. 10-6481.005 )«Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου» 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΛΑ 365 8,5 3.102,50 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ  ΚΙΛΑ 360 8,5 3.060,00 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΚΙΛΑ 300 3,06 918,00 

          7.080,50 

      
  

ΦΠΑ 
13% 

920,47 

   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.000,97 

 

  
ΟΜΑΔΑ ΣΤ  

Κ.Α. (10-6481.006) «Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου & Κατεψυγμένων 
Προϊόντων»    

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛ. 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ)  

ΚΙΛΑ 
50 8 

400 0,13 52 452,00 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 452,00 

 

ΟΜAΔΑ Ζ΄1 
Κ.Α. 10.6481.007  Προμήθεια ειδών Αναλωσίμων ΚΑΠΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

1 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 550ΓΡ 550ΓΡ 34 18 612,00 

2 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100ΓΡ 100ΓΡ 15 4,4 66,00 

3 ΓΑΛΛΙΚΟΣ 500ΓΡ 500ΓΡ 14 7 98,00 

4 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 1 ΚΙΛΟ 15 8,5 127,50 

5 ΚΑΚΑΟ 1 ΚΙΛΟ 20 8,2 164,00 

6 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ 50ΤΕΜ ΤΕΜ. 50 7 45 315,00 

7  ΧΑΜΟΜΗΛΙ 20ΤΕΜ ΤΕΜ. 20 10 1,65 16,50 

8 ΤΣΑΙ   ΒΟΥΝΟΥ 50 ΓΡ 20 1,7 34,00 

9 ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20ΤΕΜ ΤΕΜ.20 20 1,75 35,00 

10 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΧΤΥ ΤΕΜ.10 23 1 23,00 

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΣ 1 ΚΙΛΟ 65 13,2 858,00 

12 ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΤΕΜ ΤΕΜ. 10 20 1,3 26,00 

13 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΤΕΜ.10 20 1,2 24,00 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  2.399,00 

  
 

 
ΦΠΑ  24%  575,76 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.974,76 
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ΟΜAΔΑ Ζ΄2 Κ.Α. 10.6481.007  Προμήθεια ειδών Αναλωσίμων ΚΑΠΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 
ΜΜ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

1 ΣΟΔΑ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
24 

8 5,66 45,28 

3 ΛΕΜΟΝΑΔΑ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
25 

8 8,75 70,00 

4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΊΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΌ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
26 

8 8,75 70,00 

5 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
27 

8 8,75 70,00 

6 ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
28 

8 8,75 70,00 

7 ΣΠΡΑΙΤ ΚΙΒΩΤΙΟ 
29 

8 8,75 70,00 

8 ΝΕΡΟ 24PACK  1/2 
ΛΙΤΡΑ 

100 2,63 263,00 

   
    

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

658,28 

   
  

ΦΠΑ  24%  157,99 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2019 

ΣΥΝΟΛΟ Ζ 1 + Ζ2  3.791,03 

 

  ΟΜΑΔΑ Η1  Κ.Α.  60.6481.008  Προμήθεια Ειδών για το Κατάστημα Αλληλεγγύης 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η  ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΦΑΚΕΣ (εγχώριας παραγωγής 
ή προέλευσης από χώρες της 
Ε.Ε.,Α' ποιότητας , συσκ. 500 
ΓΡ) 

ΤΕΜ 100 1,2 120 0,13 15,6 

135,60 

2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ε.Ε., Α' 
ποιότητας , συσκ. 500ΓΡ) 

ΤΕΜ 100 1,4 140 0,13 18,2 

158,20 

3 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας ) (συσκ. του 500 ΓΡ 

ΤΕΜ 100 0,7 70 0,13 9,1 

79,10 

4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 (ΣΥΣΚ 
500ΓΡ) 

ΤΕΜ 50 0,7 35 0,13 4,55 
39,55 

5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΣΥΣΚ 500ΓΡ) ΤΕΜ 50 0,7 35 0,13 4,55 39,55 

6 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΟΥ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) 

ΤΕΜ 50 0,89 44,5 0,13 5,785 
50,29 

7 ΑΛΕΥΡΙ ( ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 50 1,1 55 0,13 7,15 62,15 

8 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ( ΣΥΣΚ 500ΓΡ ) ΤΕΜ 50 1 50 0,24 12 62,00 

9 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΣΥΣΚ 500 ΤΕΜ 50 0,55 27,5 0,24 6,6 34,10 
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ΓΡ ) 

10 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΛΑΜΩΝ  (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) 

ΤΕΜ 50 2,5 125 0,24 30 
155,00 

11 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ) ΤΕΜ 48 2,39 114,72 0,13 14,9136 129,63 

12 ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (ΣΥΣΚ. 
400 ΓΡ) 

ΤΕΜ 80 1 80 0,24 19,2 
99,20 

13 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (ΣΥΣΚ 410 
ΓΡΑΜ) 

ΤΕΜ 130 0,85 110,5 0,13 14,365 
124,87 

14 ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 
(ΣΥΣΚ 410 ΓΡΑΜ ) 

ΤΕΜ 130 0,9 117 0,13 15,21 
132,21 

15 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (ΣΥΣΚ 
250 ΓΡ) 

ΤΕΜ 80 0,95 76 0,24 18,24 
94,24 

16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ (ΣΥΣΚ 
380 ΓΡ) 

ΤΕΜ 50 1,75 87,5 0,24 21 
108,50 

17 ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) ΤΕΜ 50 3 150 0,13 19,5 169,50 

18 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ  
(ΣΥΣΚ 125 ΓΡ) 

ΤΕΜ 80 0,9 72 0,24 17,28 
89,28 

19 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΤΕΜ 50 0,5 25 0,24 6 31,00 

20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 50 3,95 197,5 0,24 47,4 244,90 

21 ΖΑΧΑΡΗ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 80 0,95 76 0,24 18,24 94,24 

22 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ 100 
ΓΡ) 

ΤΕΜ 80 1,5 120 0,24 28,8 
148,80 

23 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ  (ΣΥΣΚ 100 
ΓΡ) 

ΤΕΜ 48 4,4 211,2 0,24 50,688 
261,89 

24 ΑΛΑΤΙ (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) ΤΕΜ 50 0,45 22,5 0,24 5,4 27,90 

25 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ (ΣΥΣΚ 40 ΓΡ) ΤΕΜ 50 0,5 25 0,24 6 31,00 

26 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ (ΣΥΣΚ 40 ΓΡ) ΤΕΜ 50 0,5 25 0,24 6 31,00 

27 ΞΥΔΙ  (ΣΥΣΚ 400 ML) ΤΕΜ 45 0,45 20,25 0,24 4,86 25,11 

    

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.658,80 

 

  ΟΜAΔΑ Η΄ 2 Κ.Α.  60.6481.008  Προμήθεια Ειδών για το Κατάστημα Αλληλεγγύης 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 

ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με 
οξύτητα <=0,1) ΛΙΤΡΑ 60 5,00 300 0,13 39 339,00 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 339,00 

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2019 

ΣΥΝΟΛΟ 
Η 1 + Η2  2.997,80 
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Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την16/04/2019 

και ώρα 10:30 - 11:00 π.μ. (καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς ενώπιον της 

Επιτροπής) στην ισόγεια αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ιωαννιτών, στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου, επί της Πλ. Α. Παπανδρέου 5, στα 

Ιωάννινα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις 

έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οδός  Καπλάνη 9 Ιωάννινα τ.κ 45444, το 

αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 

15/04/2019 και ώρα 14:30 μ.μ. . Προσφορά που κατατίθεται στο πρωτόκολλο μετά την 

ανωτέρω ημερομηνία/ώρα είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς 

να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 

έγκαιρα στο Δήμο Ιωαννιτών επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

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

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

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΜΕΛΕΤΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

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

διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων 

πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις 

(4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

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

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε 

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

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

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  Ιωαννιτών, www. ioannina.gr. 

2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ) της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

3. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (περίληψη της 

παρούσας Διακήρυξης) 

 Θα δημοσιευθεί  

1. σε μία τοπική εφημερίδα (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 

Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο 

και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας 

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Για κάθε πληροφορία τεχνικού περιεχομένου επί της Μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» και 

συγκεκριμένα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, στο τηλ. 26510 540678  (κ. Δούβλη 

Χριστιάννα) και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών, Καπλάνη 7 (3ος όροφος) στο τηλ. 

2651361333) .  

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ –Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει της τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16/04/2019 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ισόγεια αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ιωαννιτών, στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου, επί 
της Πλ. Α. Παπανδρέου 5, στα Ιωάννινα. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η 
ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για 
διάστημα  150 ημερών ή μέχρι εξαντλήσεως των προϊόντων 
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εάν επέλθει νωρίτερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» - ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

      (ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 20959/5267/5-4-2019)                                
                                     

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, 

έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου, το 

αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 

15/04/2019.και ώρα 14:30 μ.μ. ή να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την 

16/04/2019 και ώρα 10.30 - 11:00 π.μ. (καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς ενώπιον 

της Επιτροπής) στην ισόγεια αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ιωαννιτών, στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου, επί της Πλ. Α. Παπανδρέου 5, στα 

Ιωάννινα 
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Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη 

ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Δήμο έγκαιρα. Οι 

προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το 

αρ. 92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του προσφέροντα. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού 

πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ο ανωτέρω φάκελος θα 

πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, 

ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που 

θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 

έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει 

ως εμπιστευτικές. 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.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/19841 (Α' 

188).  

                                                           
1 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

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

επικυρωμένα2,  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 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. 

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

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

συνταχθεί το έγγραφο.».  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική3. 

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) 

και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται, επί ποινής αποκλεισμού, σε δύο αντίτυπα, ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), 

στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                               

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

                                                           
2  Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 
«APOSTILE» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
3  παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος 

δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ. 93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ     

Από το διαγωνισμό αποκλείονται :  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί 

σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 

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

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

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

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

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

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

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

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

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 

166),  

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

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

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

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

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

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).» 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

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

αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο. 

ii. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. 

 2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

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

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

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

όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
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λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

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

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

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

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

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

(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.4 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

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

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου,  

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

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

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

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

                                                           
4 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει 

διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν 

εκκινήσει   
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να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

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

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

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

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

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

ανωτέρω παραγράφων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω : 

Α. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ε΄, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΣ ΙΙ Πληροφορίες  

σχετικά με τον οικονομικό φορέα ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ5 , ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Λόγοι αποκλεισμού 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ , ΜΕΡΟΣ IV Κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει 

μόνο την ENOTHTA α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, ΜΕΡΟΣ VI Τελικές 

δηλώσεις) ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς οι σχετικές  πληροφορίες 

που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το Τ.Ε.Υ.Δ. αποτελεί 

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

Το ΤΕΥΔ6 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 ). 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται και 

υποβάλλεται από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί. 

Σημείωση (1) : Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

                                                           
5  Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

6 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά 

με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., 

Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός 

φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης.  

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

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

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

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.7 

Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προς προμήθεια αγαθά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του 

προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται και απαιτούνται στην με ημερομηνία θεώρησης 

129/14-1-2019 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.ΑΠ.Α» του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

Ειδικότερα κάθε υποψήφιος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλει με τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών, 

δηλώσεων, και λοιπών διασφαλίσεων που τυχόν απαιτούνται από την ανωτέρω Μελέτη του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

(Παράρτημα Δ΄). 

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του 

μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους 

συμμετέχοντες του εντύπου οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς) 

που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ (ΜΕΛΕΤΗ ).          

Η τιμή της προς εκτέλεσης προμήθειας δίνεται ανά μονάδα. Η κατακύρωση θα γίνει στη 

συνολικά χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της κάθε ομάδας ή στο μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης που θα δοθεί στο σύνολο των ομάδων όπου απαιτείται. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και 

εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

                                                           
7 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 

κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 88 του ν.4412/16.  

Προσφορές που υπερβαίνουν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης απορρίπτονται. 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα των 180 ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), 

παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 

και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική 

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 
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Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 

απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της 

απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο 

μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα 

του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών 

των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς 

τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 

90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή 

της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, 

όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα 

Αρχή / Οικονομική Επιτροπή του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο 

και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται 

στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 





 

21 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Ο φάκελος αφού 

πρωτοκολληθεί από την αναθέτουσα αρχή, παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

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

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

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

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

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο. 

ii. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. 

 (2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

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

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

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, όπως κάθε φορά ισχύει,με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
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προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής», όπως κάθε φορά ισχύει .Για το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

(6)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   

και τις μεταβολές του. 

(7) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

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

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

αντίστοιχα ΦΕΚ. 

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

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

το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής 

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

αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 
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υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 

της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

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

Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

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

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

Ένωση. 

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

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

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

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

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

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

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

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
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τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

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

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

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

μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του 

Ν.4412/16. 

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

103 και 106 του Ν.4412/16. 

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

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 

που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

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

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκατόν πενήντα ημερολογιακές ημέρες ή μέχρι της εξαντλήσεως των προϊόντων εάν επέλθει 
νωρίτερα, από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα 
μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

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

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 202 του Ν.4412/16 : 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια αγαθών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την 

οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την Επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 . 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των προς προμήθεια 

αγαθών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

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

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τον 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.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν.4412/16 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού 

Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
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καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του 

Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη 

της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 

κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) 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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η 

προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 

εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και 

ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

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

του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή 

της προμήθειας/υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και 

την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16. 

 

 

Υπόδειγμα εγγύησης Καλής Εκτέλεσης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), 

η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 
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λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική 

τους φροντίδα. 

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

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 

λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, 

προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η 

επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των 

προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και 

καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την 

αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, 

ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε 

η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη 

τεχνική προσφορά. 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι του Ν. 4412/16 

διατάξεις, και του Ν.4605/2019, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

        
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
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                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

     (ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό20959/5267/5-4-2019)                                

                                  
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους παρόχους για χρονικό διάστημα 180 ημερών, 

που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς 

και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την 

περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς 

φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς, ήτοι 180 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

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

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια τροφίμων και ποτών για τις ανάγκες 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α». 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α». 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης-μελέτης στο χώρο και κατά τις ημερομηνίες και ώρες που θα τους υποδείξει ο 

υπεύθυνος παραλαβής, με μεταφορικό μέσο και έξοδα του προμηθευτή, κατόπιν 

παραγγελίας (η οποία θα δίνεται μέσω e-mail ή FAX) η οποία θα εκτυπώνεται και θα 

κρατείται για αποδεικτικό παραγγελίας. 

Τόπος παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» 

όπως  αναφέρονται στη μελέτη. 
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 Η παράδοση θα ολοκληρωθεί εντός εκατόν πενήντα ημερολογιακών ημερών ή 
μέχρι εξαντλήσεως των προϊόντων εάν επέλθει νωρίτερα ,από την ημερομηνία ανάρτησης 
του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
                     

                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

  (ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό20959/5267/5-4-2019)                               

               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των 
όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη του Δήμου 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)        
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                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης  

& Προσχολικής Αγωγής. 

ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6 - 45221 Ιωάννινα. 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΙΤΛΟΣ  :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.699,09€ 

 

 Κ.Α. 10-6481.001 ΠΟΣΟΥ      20.553,81  € 

 Κ.Α. 10-6481.002 ΠΟΣΟΥ        2.693,47 € 

 Κ.Α. 10-6481.003 ΠΟΣΟΥ        5.730,23 € 

 Κ.Α. 10-6481.004 ΠΟΣΟΥ        5.479,78 € 

 Κ.Α. 10-6481.005 ΠΟΣΟΥ        8.000,97 € 

 Κ.Α.  10-6481.006 ΠΟΣΟΥ          452,00 € 

 Κ.Α. 10-6481.007  ΠΟΣΟΥ        3.791,03 € 

 Κ.Α. 10-6481.008  ΠΟΣΟΥ         2.997,80 € 

ΕΤΟΣ  2019 

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

    I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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I.                ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων και ποτών για τη σίτιση των 

δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α»  

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας  έχει προϋπολογισθεί στο ποσό 49.699,09€ εκ 

των οποίων 20.553,81  € είναι για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου,  2.693,47€ για την 

Προμήθεια Γαλακτοκομικών προϊόντων, 5.730,23 € για την προμήθεια ειδών 

Οπωροπωλείου, 5.479,78€  για την προμήθεια  ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής, 

8.000,97 € για την Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου, 452,00 € για την προμήθεια  ειδών 

Ιχθυοπωλείου & Κατεψυγμένων ειδών, 3.791,03 € για την προμήθεια  ειδών Αναλωσίμων 

ΚΑΠΗ, 2.997,80€  για την προμήθεια  Ειδών για το Κατάστημα Αλληλεγγύης, στις τιμές 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13% και 24%. 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των τροφίμων και ποτών για τις δομές του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» έχει  προϋπολογίζεται στο ποσό των 49.699,09€ και θα βαρύνει 

τους Κ.Α 10.6481.001, Κ.Α. 10.6481.002, Κ.Α. 10.6481.003, Κ.Α. 10.6481.004, Κ.Α. 

10.6481.005, Κ.Α. 10.6481.006, Κ.Α. 10.6481.007, Κ.Α. 60.6481.008 του προϋπολογισμού 

εξόδων των οικονομικών  έτους  2019 Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» . Η διενέργεια της 

προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί με  Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές 

περιγραφές των ειδών, το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη μέση 

τιμή μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η 

χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών για τα : είδη οπωροπωλείου (Ομάδα 

Γ),  είδη κρεοπωλείου (Ομάδα Ε), ελαιόλαδο (Ομάδα Α2  - Ομάδα Η2), είδη ιχθυοπωλείου 

(Ομάδα ΣΤ). Για τα είδη παντοπωλείου & κατεψυγμένα λαχανικά (Ομάδα Α1), τα 

γαλακτοκομικά είδη (Ομάδα Β) καθώς και είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (Ομάδα 

Δ), κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές 

των ειδών, η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης   όπως θα 

προκύπτει από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 

Επίσης θα μπορεί να δοθεί προσφορά ανά ομάδα στο σύνολο της κάθε ομάδας. 
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  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 49.699,09€ 

    

ΟΜΑΔΑ Α 10.6481.001 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου 20.553,81€ 

    

ΟΜΑΔΑ Β 10.6481.002 Προμήθεια Γαλακτοκομικών προϊόντων 2.693,47 € 

    

ΟΜΑΔΑ Γ 10.6481.003 Προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου 5.730,23 € 

    

ΟΜΑΔΑ Δ 10.6481.004 Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου - Ζαχαροπλαστικής 5.479,78€ 

    

ΟΜΑΔΑ Ε 10.6481.005 Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου 8.000,97€ 

    

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 10.6481.006 Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου & Κατεψυγμένων 452,00 € 

    

ΟΜΑΔΑ Ζ 10.6481.007 Προμήθεια ειδών Αναλωσίμων ΚΑΠΗ 3.791,03 € 

    

ΟΜΑΔΑ Η 10.6481.008 Προμήθεια Ειδών για το Κατάστημα Αλληλεγγύης 2.997,80€ 

 
 

                                                                                    Ιωάννινα 08/03/2019  
 

                                                                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

  Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                         Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚ ΥΠΗΡ. 

 

 ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ                                                                              ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ  

                                                               

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΓΚΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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 ΟΜAΔΑ Α΄1 
 Κ.Α.( 10-6481.001 ) «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                             

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
ΜΜ ΠΟΣ 

ΤΙΜ
Η 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛ
Ο ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250 3,95 987,5 0,24 237 1224,50 

2 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250 1,1 275 0,13 35,75 310,75 

3 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ  ( 
εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από 
χώρες της Ε.Ε.  (συσκ. του 1 κιλού) 

ΚΙΛΑ 
200 0,89 

178 0,13 23,14 201,14 

4 ΑΥΓΑ(Α' Ποιότητας ,Ελληνικά, με ημερομ. 
Παραγωγής, ) (6άδα) 

ΤΕΜ 
300 1,1 

330 0,13 42,9 372,90 

5 ΒΑΝΙΛΙΑ (κουτί 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,45 9 0,24 2,16 11,16 

6 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ κεσές  500γρ  ΤΕΜ 80 2,39 191,2 0,13 24,856 216,06 

7 ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΑ 55 0,95 52,25 0,24 12,54 64,79 

8 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ φρουι-γλασε   ΚΙΛΑ 60 5,7 342 0,24 82,08 424,08 

9 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250 1,3 325 0,13 42,25 367,25 

1
0 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   (συσκ. του 1 κιλού) ΤΕΜ 
250 1,3 

325 0,13 42,25 367,25 

1
1 

MAKAΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΟ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 
250 1,3 

325 0,13 42,25 367,25 

1
2 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. γυάλινη 380γρ χωρίς 
συντηρητικά και χρώμα ) 

ΤΕΜ 
200 1,75 

350 0,24 84 434,00 

1
3 

ΜΕΛΙ(συσκ. γυάλινη, συγκομιδή και 
παραγωγή στην Ελλάδα από άνθη 
κωνοφόρα ή θυμάρι)  (συσκ. του 1 κιλού) 

ΚΙΛΑ 
200 6,5 

1300 0,13 169 1469,00 

1
4 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 40γρ ΚΙΛΑ 
40 0,5 

20 0,24 4,8 24,80 

1
5 

ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ. 40γρ ΤΕΜ 
40 0,5 

20 0,24 4,8 24,80 

1
6 

ΡΕΒΙΘΙΑ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)  

ΤΕΜ 
50 2,85 

142,5 0,13 18,525 161,03 

1
7 

ΡΙΓΑΝΙ (συσκ. 40 γρ.)    ΤΕΜ 
25 0,8 

20 0,24 4,8 24,80 

1
8 

ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας ) (συσκ. του 1 κιλού) 

ΚΙΛΑ 
200 1,2 

240 0,13 31,2 271,20 

1
9 

ΦΑΚΕΣ εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ε.Ε.,Α' ποιότητας , συσκ. 1 
κιλού)  

ΚΙΛΑ 
200 2 

400 0,13 52 452,00 

2
0 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε., Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)  

ΚΙΛΑ 
200 2,4 

480 0,13 62,4 542,40 

2
1 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (1 
ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΑ 
80 2,4 

192 0,13 24,96 216,96 

2
2 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΑ 
150 2,1 

315 0,13 40,95 355,95 

2
3 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  500ΓΡ ΤΕΜ 
200 0,55 

110 0,24 26,4 136,40 
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2
4 

ΞΥΔΙ  400ml (Γυάλινη συσκευασία) ΤΕΜ 
50 0,45 

22,5 0,24 5,4 27,90 

2
5 

ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ ΤΕΜ 
40 0,45 

18 0,24 4,32 22,32 

2
6 

ΜΠΑΙΚΙΝ ΜΠΑΟΥΝΤΕΡ 3 ΤΕΜ ΚΙΛΑ 
20 0,35 

7 0,24 1,68 8,68 

2
7 

ΣΟΔΑ ΤΕΜ 
9 0,25 

2,25 0,24 0,54 2,79 

2
8 

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1.5 ΛΙΤΡΟ  ΛΙΤΡ
Α 

60 0,2 
12 0,13 1,56 13,56 

2
9 

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 
100 1,05 

105 0,24 25,2 130,20 

3
0 

ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΤΕΜ 
50 4,6 

230 0,24 55,2 285,20 

3
1 

ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΤΕΜ 
25 0,55 

13,75 0,24 3,3 17,05 

3
2 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 500 ΓΡ  ΚΙΛΑ 
50 4 

200 0,24 48 248,00 

3
3 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ ΤΕΜ 
100 0,87 

87 0,13 11,31 98,31 

3
4 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ (Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 
500 7 

3500 0,13 455 3955,00 

3
5 

ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (Α’ ποιότητας ) ΚΙΛΑ 
220 8,9 

1958 0,13 254,54 2212,54 

3
6 

ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΑ 
150 6,9 

1035 0,13 134,55 1169,55 

3
7 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% ΛΙΠΑΡΑ ΤΕΜ 
750 0,7 

525 0,13 68,25 593,25 

   
  

14644,9
5 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

16.824,81 

 

 ΟΜAΔΑ Α΄ 2                    Κ.Α.( 10-6481.001 ) «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                             

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με 
οξύτητα <=0,1) ΛΙΤΡΑ 660 5,00 3300 0,13 429 3.729,00 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.729,00 

   
  

 

 

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α 1 + Α2 20.553,81 

 

  ΟΜΑΔΑ Β'                                 Κ.Α. (10-6481.002)  ««Προμήθεια Γαλακτοκομικών προϊόντων»                                           

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ 
ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ(1,5%)  

ΛΙΤΡΑ 
200 1,18 

236 0,13 30,68 266,68 

2 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ(3,5 %ΛΙΠΑΡΑ)  ΛΙΤΡΑ 1820 1,18 2147,6 0,13 279,188 2426,79 
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            ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.693,47 

 

  ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
(Κ.Α. 10-6481.003  )«Προμήθεια ειδών 

Οπωροπωλείου»       

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

1 ΑΝΗΘΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 30 0,45 13,50 

2 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ  (A' παραγωγής & Α' 
ποιότητας) 

ΚΙΛΑ  180 1,8 324,00 

3 ΚΑΡΟΤΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140 1 140,00 

4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 150 2 300,00 

5 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140 2,1 294,00 

6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140 1 140,00 

7 ΛΑΧΑΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 140 0,7 98,00 

8 ΛΕΜΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140 1 140,00 

9 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 100 0,45 45,00 

10 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 220 1 220,00 

11 ΜΑΡΟΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 140 0,7 98,00 

12 ΜΗΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500 1,5 750,00 

13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500 1,7 850,00 

14 ΜΠΡΟΚΟΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  150 1,7 255,00 

15 ΠΑΤΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500 0,8 400,00 

16 ΠΙΠΕΡΙΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  120 2,4 288,00 

17 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  450 0,7 315,00 

18 ΣΕΛΙΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  25 2,1 52,50 

19 ΣΚΟΡΔΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 80 0,5 40,00 

20 ΣΠΑΝΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) (A' παραγωγής & Α' 
ποιότητας) 

ΚΙΛΑ  140 2,2 308,00 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.071,00 

      ΦΠΑ 13% 659,23 

    
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.730,23 

 

  
ΟΜΑΔΑ Δ' 

Κ.Α. 10-6481.004 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής» 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΨΩΜΙ  ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΛΑ 1550 1,95 3.022,50 0,13 392,93 3.415,43 

2 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΛΑ 150 4 600,00 0,24 144,00 744,00 

3 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ(500 ΓΡ)  ΚΙΛΑ 160 1,78 284,80 0,24 68,35 353,15 

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 30 6 180,00 0,24 43,20 223,20 

5 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ  ΚΙΛΑ 30 6 180,00 0,24 43,20 223,20 

6 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ  ΚΙΛΑ 60 7 420,00 0,24 100,80 520,80 

          4.687,30   792,48   

   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.479,78 
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  ΟΜΑΔΑ  Ε΄ (Κ.Α. 10-6481.005 )«Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου» 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΛΑ 365 8,5 3.102,50 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ  ΚΙΛΑ 360 8,5 3.060,00 

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΚΙΛΑ 300 3,06 918,00 

          7.080,50 

      
  

ΦΠΑ 
13% 

920,47 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.000,97 

 

  
ΟΜΑΔΑ ΣΤ  

Κ.Α. (10-6481.006) «Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου & Κατεψυγμένων 
Προϊόντων»    

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛ. 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ)  

ΚΙΛΑ 
50 8 

400 0,13 52 452,00 

   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 452,00 

 

ΟΜAΔΑ Ζ΄1 
Κ.Α. 10.6481.007  Προμήθεια ειδών Αναλωσίμων 

ΚΑΠΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

1 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 550ΓΡ 550ΓΡ 34 18 612,00 

2 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100ΓΡ 100ΓΡ 15 4,4 66,00 

3 ΓΑΛΛΙΚΟΣ 500ΓΡ 500ΓΡ 14 7 98,00 

4 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 1 ΚΙΛΟ 15 8,5 127,50 

5 ΚΑΚΑΟ 1 ΚΙΛΟ 20 8,2 164,00 

6 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ 50ΤΕΜ ΤΕΜ. 50 7 45 315,00 

7  ΧΑΜΟΜΗΛΙ 20ΤΕΜ ΤΕΜ. 20 10 1,65 16,50 

8 ΤΣΑΙ   ΒΟΥΝΟΥ 50 ΓΡ 20 1,7 34,00 

9 ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20ΤΕΜ ΤΕΜ.20 20 1,75 35,00 

10 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΧΤΥ ΤΕΜ.10 23 1 23,00 

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΣ 1 ΚΙΛΟ 65 13,2 858,00 

12 ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΤΕΜ ΤΕΜ. 10 20 1,3 26,00 

13 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΤΕΜ.10 20 1,2 24,00 

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  2.399,00 

  
 

 
ΦΠΑ  24%  575,76 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.974,76 
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ΟΜAΔΑ Ζ΄2 Κ.Α. 10.6481.007  Προμήθεια ειδών Αναλωσίμων ΚΑΠΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 
ΜΜ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

1 ΣΟΔΑ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
24 

8 5,66 45,28 

3 ΛΕΜΟΝΑΔΑ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
25 

8 8,75 70,00 

4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΊΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΌ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
26 

8 8,75 70,00 

5 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
27 

8 8,75 70,00 

6 ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 
28 

8 8,75 70,00 

7 ΣΠΡΑΙΤ ΚΙΒΩΤΙΟ 
29 

8 8,75 70,00 

8 ΝΕΡΟ 24PACK  1/2 
ΛΙΤΡΑ 

100 2,63 263,00 

   
    

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

658,28 

   
  

ΦΠΑ  24%  157,99 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2019 

ΣΥΝΟΛΟ Ζ 1 + Ζ2  3.791,03 

 

  ΟΜΑΔΑ Η1  Κ.Α.  60.6481.008  Προμήθεια Ειδών για το Κατάστημα Αλληλεγγύης 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η  ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΦΑΚΕΣ (εγχώριας παραγωγής 
ή προέλευσης από χώρες της 
Ε.Ε.,Α' ποιότητας , συσκ. 500 
ΓΡ) 

ΤΕΜ 100 1,2 120 0,13 15,6 

135,60 

2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ε.Ε., Α' 
ποιότητας , συσκ. 500ΓΡ) 

ΤΕΜ 100 1,4 140 0,13 18,2 

158,20 

3 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας ) (συσκ. του 500 ΓΡ 

ΤΕΜ 100 0,7 70 0,13 9,1 

79,10 

4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 (ΣΥΣΚ 
500ΓΡ) 

ΤΕΜ 50 0,7 35 0,13 4,55 
39,55 

5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΣΥΣΚ 500ΓΡ) ΤΕΜ 50 0,7 35 0,13 4,55 39,55 

6 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΟΥ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) 

ΤΕΜ 50 0,89 44,5 0,13 5,785 
50,29 

7 ΑΛΕΥΡΙ ( ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 50 1,1 55 0,13 7,15 62,15 

8 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ( ΣΥΣΚ 500ΓΡ ) ΤΕΜ 50 1 50 0,24 12 62,00 
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9 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΣΥΣΚ 500 
ΓΡ ) 

ΤΕΜ 50 0,55 27,5 0,24 6,6 
34,10 

10 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΛΑΜΩΝ  (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) 

ΤΕΜ 50 2,5 125 0,24 30 
155,00 

11 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ) ΤΕΜ 48 2,39 114,72 0,13 14,9136 129,63 

12 ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (ΣΥΣΚ. 
400 ΓΡ) 

ΤΕΜ 80 1 80 0,24 19,2 
99,20 

13 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (ΣΥΣΚ 410 
ΓΡΑΜ) 

ΤΕΜ 130 0,85 110,5 0,13 14,365 
124,87 

14 ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 
(ΣΥΣΚ 410 ΓΡΑΜ ) 

ΤΕΜ 130 0,9 117 0,13 15,21 
132,21 

15 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (ΣΥΣΚ 
250 ΓΡ) 

ΤΕΜ 80 0,95 76 0,24 18,24 
94,24 

16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ (ΣΥΣΚ 
380 ΓΡ) 

ΤΕΜ 50 1,75 87,5 0,24 21 
108,50 

17 ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) ΤΕΜ 50 3 150 0,13 19,5 169,50 

18 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ  
(ΣΥΣΚ 125 ΓΡ) 

ΤΕΜ 80 0,9 72 0,24 17,28 
89,28 

19 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΤΕΜ 50 0,5 25 0,24 6 31,00 

20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 50 3,95 197,5 0,24 47,4 244,90 

21 ΖΑΧΑΡΗ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 80 0,95 76 0,24 18,24 94,24 

22 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ 100 
ΓΡ) 

ΤΕΜ 80 1,5 120 0,24 28,8 
148,80 

23 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ  (ΣΥΣΚ 100 
ΓΡ) 

ΤΕΜ 48 4,4 211,2 0,24 50,688 
261,89 

24 ΑΛΑΤΙ (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) ΤΕΜ 50 0,45 22,5 0,24 5,4 27,90 

25 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ (ΣΥΣΚ 40 ΓΡ) ΤΕΜ 50 0,5 25 0,24 6 31,00 

26 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ (ΣΥΣΚ 40 ΓΡ) ΤΕΜ 50 0,5 25 0,24 6 31,00 

27 ΞΥΔΙ  (ΣΥΣΚ 400 ML) ΤΕΜ 45 0,45 20,25 0,24 4,86 25,11 

    

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.658,80 

 

  ΟΜAΔΑ Η΄ 2 Κ.Α.  60.6481.008  Προμήθεια Ειδών για το Κατάστημα Αλληλεγγύης 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 

ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με 
οξύτητα <=0,1) ΛΙΤΡΑ 60 5,00 300 0,13 39 339,00 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 339,00 

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2019 

ΣΥΝΟΛΟ 
Η 1 + Η2  2.997,80 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για τα προς προμήθεια είδη, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, 

να ισχύουν τα κάτωθι, αναλόγως ομάδας: 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ Α/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 

Άδεια καταλληλόλητάς οχήματος για μεταφορά 

προϊόντων ζωικής προέλευσης, από την Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας 

Π.Ε. 

1 

Άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας. 

2 
Εγγραφή στο μητρώο εμπόρων τροφίμων ζωικής 

προέλευσης, της οικείας Περιφέρειας. 
2 

Κωδικός Αριθμός εγκατάστασης από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 
 

3 

Πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 (ή 

ισοδύναμο) Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας τροφίμων για τις 

Επιχειρήσεις της Αλυσίδας τροφίμων. 

  4 

Τα παρασκευαστήρια, να παρέχουν 

βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το 

σύστημα HACCP 

   5 

Να έχουν πιστοποιηθεί τα υπό 

προμήθεια βιολογικά προϊόντα από 

εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων. 

   6 

Να φέρουν την ένδειξη «Βιολογικό 

Προϊόν» ή τον λογότυπο του φορέα 

πιστοποίησης. 
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Όλα τα είδη πρέπει να είναι Αρίστης ποιότητας προϊόντα  εγκεκριμένων εταιρειών ευρείας 

κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές οδηγίες 

του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές 

διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας.  

 Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών παντοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του 

ΠΔ203/98, του HACCP , τις οδηγίες του ΕΦΕΤ . 

 Η μεταφορά των ευπαθών προϊόντων  θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και 

απολυμασμένα σύμφωνα με  τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, 

υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις, καθώς και τους Κανονισμούς του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.  

 Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία 

κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός 

λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην έχουν, παράσιτα έντομα, 

ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές,  που ορίζονται  

από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών. 

 Για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα, π.χ. ζυμαρικά, λάδι, 

γαλακτοκομικά,κ.α θα αναγράφονται ευκρινώς το εμπορικό σήμα/βιομηχανία 

παραγωγής-συσκευασίας/βάρος. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι ανάλογη 

της ημερομηνίας παραγωγής και να μην πλησιάζει στη λήξη του προϊόντος κατά την 

ημερομηνία παράδοσης, ειδικά για τα συσκευασμένα προϊόντα, που σε καμία 

περίπτωση δεν θα είναι  μικρότερη του ενός(1) έτους,  πλην των τυροκομικών 

προϊόντων  που η διάρκεια ζωής τους είναι μικρότερη του ενός έτους. 

 Αποκλείονται τα προϊόντα προσβεβλημένα από ακάρεα, προϊόντα (ρύζι-όσπρια) 

περιέχοντα θραύσματα κόκκων άνω του 3%, ανωμάλου χρώματος-οσμής, σε 

συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής 

συσκευασίας. 
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 Επισημαίνεται δε ότι όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρείας αναγνωρισιμότητας,  

να μην προορίζονται για επαγγελματική ή μαζική εστίαση χρήση, να βρίσκονται 

στις προθήκες και τα ράφια Super-Markets. 

 Όλα τα είδη θα προσφέρονται στη συσκευασία την ποσότητα και ποιότητα, που 

αναγράφετε για το κάθε ένα από αυτά  στην τεχνική περιγραφή, επώνυμα και 

ευρείας κυκλοφορίας. 

 Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των 

απαιτήσεων (εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

για το κάθε είδος). 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

                             Αλάτι - ψιλό :  

 Το αλάτι θα πρέπει να είναι, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, 

αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%.  

 Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην 

περιέχει πρόσθετες  χρωστικές  ουσίες.   

 Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής φιάλης εγκεκριμένης για τρόφιμα 

και να έχει καθαρό βάρος 500gr, με αναγραφή της ημερομηνίας λήξης κατανάλωσης. 

        Αλεύρι για όλες τις χρήσεις   

 Το αλεύρι να είναι  αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου 

βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία,  να πληροί τους 

όρους που αναφέρονται στον  Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες  Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

 Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1kg. αναλλοίωτη και αναγραφόμενη η  

ημερομηνία λήξης. 
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Αλεύρι που φουσκώνει μονο του ( τύπου φαρίνα):  

 Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500gr.  

αναλλοίωτη και αναγραφόμενη η  ημερομηνία λήξης. 

Αυγά  

 Να είναι αυγά ημέρας Α΄ ποιότητας  Ωοσκοπημένα, από ελεγμένο ωοσκόπιο και να 

αναγράφεται  η ημερομηνία  παραγωγής  τους πάνω σε κάθε αυγό, βάρους 53-63gr 

και η ημερομηνία λήξης στην συσκευασία. 

 Να παραδίδονται από το προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα,  με τις 

απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία 

παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.). 

 Οι συσκευασίες να φέρουν την ένδειξη «Βιολογικό Προϊόν» ή τον λογότυπο του φορέα 

πιστοποίησης. 

 Να διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης 

Βιολογικών Προϊόντων. 

Βανίλια  άρωμα 

 Φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 τεμαχίων στην οποία θα αναγράφεται ο 

υπεύθυνος για την κυκλοφορία του και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος 

 Γάλα Εβαπορέ 

 Γάλα τύπου εβαπορέ (συμπυκνωμένο, μη σακχαρούχο γάλα, αποστειρωμένο, να μην 

είναι προϊόν μαζικής εστίασης, όχι σε σκόνη), του οποίου η κατά βάρος 

περιεκτικότητα  σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειμμά 

γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά να ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. 

και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και τα 

μικροβιολογικά κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και 56/95.  

 Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ, πλήρες απαλλαγμένο από 

οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού 

αποστείρωση σε μεταλλική συσκευασία  των 400-410gr  περίπου καθαρού βάρους 

και με εύκολο άνοιγμα (easy open). 
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 Εξωτερικά της συσκευασίας θα αναγράφεται ο τρόπος ανασύστασης ή αραίωσης, 

όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι (100ml) εκατοστιαίες 

περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος, η ημερομηνία λήξης του 

γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 11 (έντεκα) μηνών εκτός 

ψυγείου καθώς να φέρει τη σήμανση C.E.  

 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Όλες οι διεργασίες σχετικά με 

την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 

ΕΕ.  

 Στο φάκελο της προσφοράς θα επισυνάπτεται η ετικέτα του προσφερόμενου γάλακτος.  

Ζάχαρη (λευκή ψιλή) 

 Ζάχαρη λευκή ψιλή σε συσκευασία 1kg με αναγραφόμενη προέλευση Α΄ Ποιότητας 

 Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ζυμαρικά  

 Όλα τα ζυμαρικά να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. 

 Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς φακέλους καθαρού βάρους 500gr 

πρόσφατης παραγωγής με μακρινή ημερομηνία λήξης, με προδιαγραφές σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές 

διατάξεις. Να τηρούν τις αγορανομικές διατάξεις . 

Κατεψυγμένα Λαχανικά  (Αρακάς) 

 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 500γρ, όπως 

διατίθενται  στην ευρεία αγορά και  να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:  α) η ονομασία 

πώλησης, συμπληρωμένη  με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» 
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ή «υπερκατεψυγμένα», β) η ημερομηνία λήξης, γ) ο προσδιορισμός παρτίδας, δ) σαφή 

ανακοίνωση  «απαγορεύεται  η  εκ  νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη». 

 H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά 

μέσα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. . 

Μαργαρίνη soft ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 Μαργαρίνη με ελαιόλαδο, σε συσκευασία κεσέ των 500gr (λιπαρή ύλη για επάλειψη 

70%), να πληροί τους όρους Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής 

Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

 Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 500γρ.,  να μην περιέχει συντηρητικά η 

περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν θα  πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών 

λιπιδίων και με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 

κατανάλωσης του προϊόντος. 

Μέλι 

 Να  προέρχεται   από  άνθη,   κωνοφόρα   ή  θυμάρι και να  αναφέρεται   στην   ετικέτα 

συσκευασίας ο παραγωγός  και η προέλευσή του η οποία να είναι  σε γυάλινα βάζα, 

920gr-1kg.Κατά την επεξεργασία του να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό 

συστατικό.  

 Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ξύδι 

 Να προέρχεται από μόνο οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από 

ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στον Κ.Τ.Π.  και να μην 

είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη), να διατίθεται σε πλαστική 

φιάλη των 350-400ml. 

Όσπρια  (φακές ψιλές, φασόλια μέτρια,) 

 Να είναι Α΄ ποιότητας, τυποποιημένα, παραγωγής τρέχοντος έτους. 

 Θα είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής 

σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με 

ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές 
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οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

 Θα προτιμηθούν τα όσπρια βιολογικής προέλευσης που παράγονται από παραγωγούς 

που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 

 Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 

 Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς 

πιστοποίησης. 

Ρύζι 

 Σε αεροστεγή συσκευασία 500 γρ. Α΄ ποιότητας, (γλασσέ, μπόνετ κίτρινο).  

 Θα είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας , βραστερότητας και γεύσης, φετινής     

σοδιάς, ώριμα , φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με 

ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές 

οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στην συσκευασία της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

 Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης. 

     Σκόνη μαγειρικής ή ισοδύναμο  μπέκιν  πάουντερ (συσκ.3 τεμ) 

 Διογκωτικό  υλικό σε σκόνη σε χάρτινη συσκευασία  των 20gr., αεροστεγής, να  

αναγράφεται   σε  αυτήν  η  ημερομηνία   λήξης  του  προϊόντος και  να μη φέρει 

σχίσματα ή ελαττώματα. 

Σόδα  μαγειρικής 

 Να είναι σε συσκευασία των 100gr στην οποία θα αναγράφεται ο υπεύθυνος 

για την κυκλοφορία του και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

      Τοματοχυμός 

 Χυμός τομάτας κλασσικός συμπυκνωμένος: Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με 

συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή 

μέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις . 
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 Σε χάρτινη συσκευασία 500gr, με αναγραφόμενες προδιαγραφές κατηγορίας Α΄, 

παντοπωλείου. 

 Επαγγελματικές συσκευασίες σε μεταλλικό κιτίο, πρόσφατης παραγωγής με 

αναγραφόμενες προδιαγραφές, όπως ορίζει ο κώδικας τροφίμων και ποτών για τα 

κονσερβοποιημένα τρόφιμα. 

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (πιπέρι μαύρο και κόκκινο ) 

 Θα είναι Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και οσμές. 

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

Πιπέρι μαύρο τριμμένο: Σε συσκευασία των 50 γραμ.  

Πιπέρι κοκκινο τριμμένο: Σε συσκευασία των 50 γραμ. 

Τυριά – Φέτα 

 Να είναι φέτα Α΄ ποιότητας Π.Ο.Π.  και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το 

όνομα «ΦΕΤΑ». 

 Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά  οι ακόλουθες ενδείξεις: α) «ΦΕΤΑ», β) 

προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ) τυρί, δ) επωνυμία και έδρα του 

παραγωγού –συσκευαστή, ε) το βάρος του περιεχομένου, ζ) ημερομηνία παραγωγής, 

η) στοιχεία ελέγχου. 

 Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα, σκληρή, όχι πολύ αλμυρή 

χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 

 Η συσκευασία να είναι σε δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα με τον κώδικα 

τροφίμων να περιέχει άρμη ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 

 Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 

παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

 Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. 

Τυριά κασέρι, ημίσκληρο,  
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Να είναι τυριά Α΄ ποιότητας, με αναγραφόμενη στην συσκευασία η προέλευσή  και η 

εταιρεία που προέρχεται, καθώς την ημερομηνία παραγωγής και τις προδιαγραφές. 

 Να έχουν πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και 

γεύσεων με την χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις 

υφής και χρώματος και να προέρχονται από εγκατάσταση που να έχει αριθμό και κωδικό 

έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

 Η μεταφορά των τυριών θα γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα φέρουν 

καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 

Τυρι κασέρι 

o Να είναι τύπου 40% υγρ - 40 % λίπος ελληνικής παραγωγής. 
o Η συσκευασία να είναι κλειστή, κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της 

ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
o Να είναι παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα. 
o Να είναι ημίσκληρο, εύγευστο και να έχει υποστεί την ωρίμανση που από την 

νομοθεσία προβλέπεται. 
o Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία 

και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
o Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 

Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου 

κασέρι» 

                    Τυρί Ημίσκληρο σε φέτες για τοστ συσκευασμένο. 

o Να είναι Α ποιότητας εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε., 
παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα 

o Η συσκευασία να είναι  κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα. 
o Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία 

και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
o Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχει υποστεί επιτυχή 

ωρίμανση. 
Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «Τυρί ημίσκληρο », η επωνυμία και 

η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή, το βάρος του περιεχομένου καθώς και την 

ημερομηνία κοπής και λήξης. 

Γιαούρτια 200gr με 2% λιπαρά  

 Γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό σε συσκευασία 200gr με 2% λιπαρά και γιαούρτι 

αγελαδινό 1kg το τεμάχιο με 10% λιπαρά,  από παραγωγικές μονάδες που 

λειτουργούν βάση του συστήματος HACCP. Το προϊόν να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
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Διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις 

ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις.  

 Θα διατίθεται σε συσκευασία των 200 gr  

              ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES):  

 Να παράγονται και να συσκευάζονται στην εγχώρια παραγωγή ή από χώρες της Ε.Ε 

από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι). 

 Η συσκευασία να είναι 1000 γρ εγκεκριμένη για τρόφιμα και να αναγράφεται σε 

αυτήν η   ημερομηνία λήξης - κατανάλωσης. 

            ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  

 Να είναι ελληνικής προέλευσης και παρασκευασμένη με γεύση και οσμή 

χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. 

 Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. επιλογής ειδών. 

 Να υπάρχει στην συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους 

οργανισμούς πιστοποίησης 

 Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά.  

ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  

 Βούτυρο από φρέσκο παστεριωμένο 100% ελληνικό αγελαδινό γάλα συσκ 500γρ  

Ελαιόλαδο σε συσκευασία - και 5 λίτρων    

 Το ελαιόλαδο  πρέπει  να είναι έξτρα (ΕΧΤΡΑ)  παρθένο, η περιεκτικότητα  του σε 

ελεύθερα    λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν  θα υπερβαίνει το 0,8 gr ανά 

100 gr ελαιόλαδού   (οξύτητα – 0,8). 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται, σε δοχεία συσκευασίας ενός (1) lt ή πέντε (5) lt, κατά 

περίπτωση, να πληρούν τους όρους Αγορανομικών διατάξεων,  να είναι εγκεκριμένα για 

διατήρηση τροφίμων, να αναγράφονται σε εμφανές σημείο η ονομασία, η κατηγορία, το 

καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιμότητας.  

 Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδού να 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.  
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 Να προέρχονται από παρασκευαστήρια, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το 

σύστημα HACCP. 

                              

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ 

 Το  αγελαδινό  γάλα  (παστεριωμένο  και  ομογενοποιημένο),   θα  είναι  πλήρες ή 

ελαφρύ όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και σύμφωνα με τις 

διατάξεις    της    Υποπαραγράφου    ΣΤ.8    του    Ν.    4254/ΦΕΚ    85/7-4-2014  ως 

«παστεριωμένο γάλα». Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες ή 

ελαφρύ απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει 

υποστεί παστερίωση και ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε  συσκευασία 

του 1lt είτε από υλικό tetrapack ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με 

τον Κώδικα τροφίμων και Ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως 

«παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που 

περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 

βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο 

χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία 

παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς  συνδυασμούς  χρόνου και 

θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου 

αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και 

θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το 

συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην 

οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, 

καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμόδιων 

αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές 

σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις  «παστεριωμένο» και «γάλα», η 

ημερομηνία παστερίωσης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία 

συντήρησής του το είδος θερμικής επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα , η 

ημερομηνία παραγωγής ή θερμικής επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι το 
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αργότερο η αμέσως προηγούμενη από την ημερομηνία παράδοσης. Επίσης θα πρέπει 

να αναγράφεται  σε σαφή μορφή σε εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο το σήμα του 

προϊόντος η διάρκεια «ζωής» του γάλακτος σε ημέρες, όπως επίσης και τα θρεπτικά 

συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του 

γάλακτος.  

 Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κ.λ.π. 

 Η συσκευασία να είναι αεροστεγής (επιθυμητό βιδωτό καπάκι ασφαλείας) 

 Το προϊόν θα προέρχεται από εργοστάσια που θα λειτουργούν νόμιμα και θα έχουν 

εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό έγκρισης κτηνιατρικού ελέγχου (σήμα 

καταλληλότητας) για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Το υπό προμήθεια γάλα θα 

παραδίδεται με ημερομηνία της ημέρας που έγινε η παστερίωση ή την επόμενη. 

 Στο φάκελο της προσφοράς θα επισυνάπτεται η ετικέτα του προσφερόμενου γάλακτος. 

              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 

τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρώτη (Α) ποιότητα/κατηγορία νοείται 

αυτή της αγορανομικής διάταξης. Το είδος και η ποιότητα καθορίζεται από την παραγγελία 

του κάθε τμήματος της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής. 

Όλα τα είδη Οπωροπωλείου πρέπει:  

 να είναι πρώτης (Α) ποιότητας/κατηγορίας, νωπά, χωρίς όμως να έχουν υγρασία 

μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, εποχής, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή 

και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές 

από παγετό, να είναι καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων, 

καθώς και ίχνη φυτοφαρμάκων και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα, δηλαδή να 

ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 

οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών.  
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 Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης που να επιτρέπει αντοχή σε 

μεταφορά και μεταχείριση  για να καταναλωθούν. 

 Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, (όχι αναμίξεις διαφόρων ποιοτήτων), 

ανεξάρτητα ποικιλίας.  

 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη. 

 Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι πρώτης (Α) κατηγορίας/ποιότητας, 

καθώς και ο τόπος παραγωγής. 

 Η  συντήρηση και η διακίνηση των ειδών οπωροπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του 

ΠΔ203/98, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

Όλα τα είδη Αρτοποιείου πρέπει να είναι παρασκευασμένα με φρέσκα και αρίστης 

ποιότητας υλικά σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και με τη δεδομένη 

παραγγελία του κάθε Βρεφονηπιακού Σταθμού. Ο άρτος πρέπει να παραδίδεται 3 με 4 ώρες 

μετά από τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης 

Ψωμί ολικής αλέσεως - Ψωμί τοστ ολικής αλέσεως 

 Ψωμί ολικής αλέσεως, να περιέχει το σύνολο του κόκκου του σιταριού 

(ενδοσπέρμιο, πίτουρο, φύτρο), το οποίο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

φυτικές ίνες από πολλούς κοινούς τύπους ψωμιού, συχνά είναι πιο σκούρο στο 

χρώμα και πυκνότερο από το ψωμί που γίνεται από αλεύρι σίτου και να φτιάχνεται 

με φυσικό προζύμι. Το αλεύρι ολικής να είναι τουλάχιστον 60% επί της συνολικής 

ποσότητας αλεύρου. 

 Να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης.  

 Να διατίθεται σε ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια του ενός ή μισού κιλού ή 350gr.  

 Η παράδοση του ψωμιού από το προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν 

συσκευασμένο σε χάρτινες σακούλες από καθαρή χαρτομάζα, κλεισμένες, ενώ 

ειδικά για μερικά αρτοσκευάσματα με χαμηλό ποσοστό υγρασίας (όπως ψωμί τοστ 

και λοιπά παρόμοια είδη που υπάρχουν στη μελέτη), μπορούν να συσκευάζονται 
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σε σακούλες από πλαστική ύλη, κλεισμένες με συνδετική μηχανή, εφόσον η ύλη 

αυτή πληροί τους όρους που καθορίζονται από το Α.Χ.Σ. - Ανώτατο Χημικό 

Συμβούλιο του Κράτους. 

 Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων & 

Ποτών, και θα πληροί τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Προς τούτο σε 

εφαρμογή της απόφασης 390/93 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, τα οχήματα 

που πραγματοποιούν μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας, υποχρεωτικά έχουν το 

κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές, σε τρόπο ώστε να διατηρείται 

καθαρό. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την 

μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας.   

 Θρεπτικά συστατικά ανά 100 γ. ψωμιού. 

  θερμίδες υδατάνθρακες Πρωτεΐνες λίπη Φυτικές ίνες 

ολικής άλεσης 244 49 8 2 8,5 

 Τεχνικές προδιαγραφές για ψωμί τοστ ολικής άλεσης. 

  Νάτριο (ανά 

100gr 

προϊόντος) 

Ολικά λιπαρά 

(ανά 100gr 

προϊόντος) 

Κορεσμένα 

(ανά 100gr 

προϊόντος) 

Τρανς (% 

επί των 

ολικών 

λιπιδίων) 

Ζάχαρη (ανά 

100gr 

προϊόντος) 

Ψωμί τοστ <0,5gr <10gr <3gr <0.1% <10gr 

Όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής πρέπει να είναι παρασκευασμένα καλά ψημένα, από φρέσκα 

υλικά αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παράγωγης, να έχουν κανονική όψη, χωρίς τρίμματα 

και ποσοστό υγρασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 853/2004, που κυρώνεται από το Π.Δ. 

79/2007 (ΦΕΚ 95 Α΄/03-05-2007), το κρέας θα πρέπει να προέρχεται από ζώα που έχουν 

σφαγιασθεί, όχι λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, και η επεξεργασία του νωπού κρέατος, 

πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού/σφαγεία 

που λειτουργούν νόμιμα, και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και 

αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού), δηλαδή τις  προβλεπόμενες σφραγίδες 

κτηνιατρικού και υγειονομικού ελέγχου και να συνοδεύονται από τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.  
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 Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες 

της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και 

υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά.  

 Το κρέας και ο κιμάς πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το 

οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και 

αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο ζώο, αν 

πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. 

 Να είναι απαλλαγμένα από αλλοιώσεις και εκδορές. 

 Να έχουν φυσιολογικό χρώμα και να είναι γνωστή η προέλευση τους.  

 Για τη συντήρηση του νωπού κρέατος να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 

853/2004, ο οποίος κυρώνεται με το ΠΔ 79/2007, σύμφωνα με τον οποίο όλα τα 

προϊόντα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε 

έγκριση θα πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλόλητάς . 

 Η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98, του HACCP, και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 

περί μεταφοράς τροφίμων, η οποία θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και 

απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 

 Το είδος και η ποσότητα καθορίζεται από την παραγγελία της κάθε 

Υπηρεσίας(Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Κοινωνικό Παντοπωλείο)και παραδίδεται 

σύμφωνα με αυτές σε συγκεκριμένα τεμάχια . Επίσης πρέπει να υπάρχει σήμανση όλων 

των τεμαχίων κρέατος ώστε να είναι εμφανής η προέλευση τους.  

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ  ΚΡΕΑΣ 

 Κρέας Μόσχου Νωπό να  προέρχεται από ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και 

σφαγιαστεί με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών 

που να επιβεβαιώνουν τη προέλευση. 

 Να είναι κρέας Α΄ Κατηγορίας από ζώο ηλικίας (από 8 -12 μηνών), το οποίο να 

βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για μοσχάρι, χωρίς οσμή 

και αίματα και η ποσότητα θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο αν 

πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων.  
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 Να είναι από εγκεκριμένα σφαγεία που φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως 

προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις, 

συνοδευόμενα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

 Κιμάς μοσχαρίσιος  νωπός, από μπούτι, κρέας μοσχάρι άπαχο, ή σπάλα ζώου 

η λ ι κ ί α ς  (από  8 -12  μηνών), χωρίς κόκαλο κατάλληλο να τεμαχιστεί. 

 Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό 

κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 48 ωρών έως 6 ημερών, να προέρχεται από 

εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό 

έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου.  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ  ΝΩΠΑ 

 Να  είναι  νωπά, Α ποιότητας,  κατηγορίας  τύπου  65% Α΄,  τρυφερά  εύσαρκα  με 

δέρμα μαλακό-λείο. 

 Να έχουν υποστεί  αφαίμαξη,  να είναι πλήρως  αποπτερωμένα  χωρίς κεφάλι  και 

τα πόδια να είναι κομμένα 1cm πάνω από τους ταρσούς. 

 Το βάρος να κυμαίνεται από 1,500Kg -1,800Kg και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. 

 Να είναι απαλλαγμένα  από όργανα του πεπτικού συστήματος,  καθαρά χωρίς 

ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. 

 Να είναι απαλλαγμένα  από οποιαδήποτε  ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες 

αίματος, χωρίς σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς μώλωπες. 

 Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  ένδειξης  σαλμονέλας  έστω  και  σε  ένα  κοτόπουλο  ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 

 Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 

6). 

 Να προέρχονται  από πτηνοτροφεία  και πτηνοσφαγεία  με αριθμό έγκρισης  από 

την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού 

ελέγχου. 
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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. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (κατεψυγμένων ) 

 

Ψάρια  (πέρκα, βακαλάος) 

 Να είναι κατεψυγμένα Α΄ ποιότητας, καλά διατηρημένα, κατεψυγμένα κατά μονάδα 

(IQF) και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β Συσκευασία (κάλυψη με πλαστικό φύλλο 

(Α) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (Β), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ονομασία 

πώλησης, ημερομηνία κατάψυξης, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης και αριθμό 

έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας) καθαρό βάρος και 

ποσοστό επίπαγου (ως 15% για τα τεμαχισμένα). 

 Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα, κατευθείαν βγαλμένα από τα 

ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. 

 Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. 

 Τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης. 

 Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν 

εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας.  

 Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω 

στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και 

η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα 

λέπια και πτερύγια. 

 Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών ιχθυοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του 

ΠΔ203/98, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων.  Επιπροσθέτως και κατά την 

παράδοση θα πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις (την 

Κτηνιατρική και Υγειονομική νομοθεσία, τις Αγορανομικές Διατάξεις) και τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.  

Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης 
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 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 

συστήματος HACCP (αρ. 487/21- 9-2000 Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής,  

επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης)  

από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΠΗ 
 

 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ  (500ΓΡ – 100ΓΡ) 

Διαλεχτοί κόκκοι από εκλεκτό καφέ καβουρδισμένοι , αλεσμένοι και φιλτραρισμένοι από 

εξαιρετικό  χαρμάνι. 

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (500 ΓΡ) 

Διαλεχτοί κόκκοι από εκλεκτό καφέ καβουρδισμένοι , αλεσμένοι και φιλτραρισμένοι από 

εξαιρετικό  χαρμάνι 

 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 

Υψηλής περιεκτικότητας κακάο και προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες ,εύγεστα 

χαρμάνια σοκολάτας για ΖΕΣΤΗ & ΚΡΥΑ. 

 ΚΑΚΑΟ ΡΟΦΗΜΑ  

Σκόνη κακάο 100%   διαλυτό . 

 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ (50 ΤΕΜ) 

Διαλεχτοί κόκκοι από εκλεκτό καφέ καβουρδισμένοι , αλεσμένοι και φιλτραρισμένοι από 

εξαιρετικό  χαρμάνι. 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ (20 ΤΕΜ ) 

Ένα εκλεπτυσμένο σε γεύση εκχύλισμα, συνδυάζοντας φύλλα και άνθη χαμομηλιού. Σε 

κουτί των 20 τεμαχίων. 

TΣAI BOYNOY  

Ματσάκι από τσάι βουνού ελληνικό με μοναδικό άρωμα  

ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (20 ΤΕΜ) 

Τα καλύτερα φύλλα τσαγιού, τις καλύτερες  ποικιλίες τσαγιού με την πιο υψηλή ποιότητα 

από όλον τον κόσμο. 

ΓΑΛΑ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΔΙΧΤΥ  

Από 100% αγελαδινό  γάλα άριστης ποιότητας, Σε  πλήρως αεροστεγής συσκευασία από 

λευκοσίδηρο αποτελεί µια ποιοτική, υγιεινή και οικολογική πρόταση, που προστατεύει και 

διαφυλάσσει τις διατροφικές αξίες του γάλακτος, χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ 

Διαλεχτοί κόκκοι από εκλεκτό καφέ καβουρδισμένοι , αλεσμένοι και φιλτραρισμένοι από 

εξαιρετικό  χαρμάνι. 
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ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10 ΤΕΜ  

Ένα εκλεπτυσμένο σε γεύση εκχύλισμα, συνδυάζοντας φύλλα και άνθη χαμομηλιού. Σε 

κουτί των 10 τεμαχίων. 

 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ 

Χάρτινα φίλτρα σε σχήμα πυραμίδας, απαραίτητα για τις καφετιέρες γαλλικού καφέ 

 ΣΟΔΑ  250 γραμ  

Σε συσκευασία του 250 γραμ  . 

ΛΕΜΟΝΑΔΑ 

Με 7% συμπυκνωμένο  χυμό λεμονιού, χωρίς χρωστικές, με  τα φυσικά αρώματα του 

λεμονιού και αμέτρητες δροσερές φυσαλίδες σε κάθε συσκευασία. Σε συσκευασία του 

250γραμ . 

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ  

Με 20% συμπυκνωμένο  χυμό πορτοκαλιού, με τα φυσικά αρώματα του πορτοκαλιού, χωρίς 

ανθρακικό και χωρίς χρωστικές. Σε συσκευασία του 250 γραμ.  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

Με 20% συμπυκνωμενο χυμό πορτοκαλιού με τα φυσικά αρώματα του πορτοκαλιού, χωρίς 

χρωστικές και με αμέτρητες δροσερές φυσαλίδες σε κάθε συσκευασία. Σε συσκευασία του 

250 γραμ.  

 ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 

Σε συσκευασία του 250 γραμ.  

ΣΠΡΑΙΤ 

Σε συσκευασία του 250 γραμ.  

ΝΕΡΟ  

Σε συσκευασία του 0,5 litr Ελληνικής παραγωγής 

                                                                          Ιωάννινα 28/01/2019  
                                                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                          Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ                                                                     ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ                                                                                                                        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΓΚΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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I. Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών τροφίμων και ποτών για 

τη σίτιση των δομών του ΝΠΔΔ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.699,09. Οι 

σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» 

οικονομικού έτους 2019. 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

H διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α)Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016 ,38,100 & 121του Ν.4412/2016 

β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

γ) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :   

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 4 : 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 

Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της Διακήρυξης, της  Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων , των Τεχνικών  και Γενικών  Προδιαγραφών  της Παρούσας μελέτης . 

Β) Η προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορές για κάθε  ομάδα ξεχωριστά . 

  Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα ορίζει η Διακήρυξη  

τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των δομών . 

Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»  

ΑΡΘΡΟ 5  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από το διαγωνισμό υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του 
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συμφωνητικού, καταθέτοντας εγγύηση καλής εκτελέσεως της προμήθειας 5% επί της 

καθαρής  συμβατικής αξίας . 

ΑΡΘΡΟ 6  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας , μπορεί να επιβληθεί 

σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 7  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος  υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

φόρους, τέλη κ.λ.π.  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20%.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 8  ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

 Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με 

τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές , θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

που προβλέπουν οι όροι αυτοί. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα 

ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση 

της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον 

προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε 

αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής 

καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες 

τις νόμιμες συνέπειες.                                                                              ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

      Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                               Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ                                                               ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ  

                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΓΚΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΟΜAΔΑ Α΄1 
 Κ.Α.( 10-6481.001 ) «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                             

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250           

2 ΑΛΕΥΡΙ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250           

3 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ  
( εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης 
από χώρες της Ε.Ε.  (συσκ. του 1 
κιλού) 

ΚΙΛΑ 

200   

        

4 ΑΥΓΑ(Α' Ποιότητας ,Ελληνικά, με 
ημερομ. Παραγωγής, ) (6άδα) 

ΤΕΜ 
300   

        

5 ΒΑΝΙΛΙΑ (κουτί 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20           

6 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ κεσές  500γρ  ΤΕΜ 80           

7 ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΑ 55           

8 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ φρουι-γλασε   ΚΙΛΑ 60           

9 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (συσκ. του 1 κιλού) ΚΙΛΑ 250           

10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ   (συσκ. του 1 κιλού) ΤΕΜ 250           

11 MAKAΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΟ (συσκ. του 1 
κιλού) 

ΚΙΛΑ 
250   

        

12 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (συσκ. γυάλινη 380γρ 
χωρίς συντηρητικά και χρώμα ) 

ΤΕΜ 
200   

        

13 ΜΕΛΙ(συσκ. γυάλινη, συγκομιδή και 
παραγωγή στην Ελλάδα από άνθη 
κωνοφόρα ή θυμάρι)  (συσκ. του 1 
κιλού) 

ΚΙΛΑ 

200   

        

14 ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ συσκ. 40γρ ΚΙΛΑ 40           

15 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ. 40γρ ΤΕΜ 40           

16 ΡΕΒΙΘΙΑ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)  

ΤΕΜ 
50   

        

17 ΡΙΓΑΝΙ (συσκ. 40 γρ.)    ΤΕΜ 25           

18 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας ) (συσκ. του 1 κιλού) 

ΚΙΛΑ 
200   

        

19 ΦΑΚΕΣ εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας , συσκ. 1 κιλού)  

ΚΙΛΑ 
200   

        

20 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης από 
χώρες της Ε.Ε., Α' ποιότητας , συσκ. 1 
κιλού)  

ΚΙΛΑ 

200   

        

21 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
(1 ΚΙΛΟ) 

ΚΙΛΑ 
80   

        

22 ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (1 ΚΙΛΟ) ΚΙΛΑ 150           

23 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  500ΓΡ ΤΕΜ 200           
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24 ΞΥΔΙ  400ml (Γυάλινη συσκευασία) ΤΕΜ 50           

25 ΑΛΑΤΙ 500ΓΡ ΤΕΜ 40           

26 ΜΠΑΙΚΙΝ ΜΠΑΟΥΝΤΕΡ 3 ΤΕΜ ΚΙΛΑ 20           

27 ΣΟΔΑ ΤΕΜ 9           

28 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1.5 ΛΙΤΡΟ  ΛΙΤΡΑ 60           

29 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜ 100           

30 ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΤΕΜ 50           

31 ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ ΤΕΜ 25           

32 ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 500 ΓΡ  ΚΙΛΑ 50           

33 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ ΤΕΜ 100           

34 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ (Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 500           

35 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (Α’ ποιότητας ) ΚΙΛΑ 220           

36 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΑ 150           

37 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% ΛΙΠΑΡΑ ΤΕΜ 750           

   
  

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 ΟΜAΔΑ Α΄ 2                    Κ.Α.( 10-6481.001 ) «Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου»                                             

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με 
οξύτητα <=0,1) ΛΙΤΡΑ 660           

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

   
  

 

 

  

   
  

 

 

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α 1 + 
Α2     

 

 

  

 

  ΟΜΑΔΑ Β'                                 Κ.Α. (10-6481.002)  ««Προμήθεια Γαλακτοκομικών προϊόντων»                                           

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ 
ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ(1,5%)  

ΛΙΤΡΑ 
200   

        

2 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ(3,5 %ΛΙΠΑΡΑ)  ΛΙΤΡΑ 1820           

            ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

  ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
(Κ.Α. 10-6481.003  )«Προμήθεια ειδών 

Οπωροπωλείου»       

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

1 ΑΝΗΘΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 30     

2 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ  (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  180     

3 ΚΑΡΟΤΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140     

4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ(A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 150     

5 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140     
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6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140     

7 ΛΑΧΑΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 140     

8 ΛΕΜΟΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140     

9 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 100     

10 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ 220     

11 ΜΑΡΟΥΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 140     

12 ΜΗΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500     

13 ΜΠΑΝΑΝΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500     

14 ΜΠΡΟΚΟΛΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  150     

15 ΠΑΤΑΤΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  500     

16 ΠΙΠΕΡΙΕΣ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  120     

17 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  450     

18 ΣΕΛΙΝΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  25     

19 ΣΚΟΡΔΟ (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΤΕΜ 80     

20 ΣΠΑΝΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) (A' παραγωγής & Α' ποιότητας) ΚΙΛΑ  140     

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

      ΦΠΑ 13%   

    
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

  
ΟΜΑΔΑ Δ' 

Κ.Α. 10-6481.004 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής» 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΨΩΜΙ  ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΛΑ 1550           

2 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ  ΚΙΛΑ 150           

3 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ(500 ΓΡ)  ΚΙΛΑ 160           

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 30           

5 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ  ΚΙΛΑ 30           

6 ΠΑΓΩΤΙΝΙΑ  ΚΙΛΑ 60           

                  

   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

  ΟΜΑΔΑ  Ε΄ (Κ.Α. 10-6481.005 )«Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου» 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΙΛΑ 365     

2 ΜΟΣΧΑΡΙ  ΚΙΛΑ 360     

3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  ΚΙΛΑ 300     

            

      
  

ΦΠΑ 
13% 

  

   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ  

Κ.Α. (10-6481.006) «Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου & Κατεψυγμένων 
Προϊόντων»    

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛ. 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ)  

ΚΙΛΑ 
50   

        

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

ΟΜAΔΑ Ζ΄1 
Κ.Α. 10.6481.007  Προμήθεια ειδών 

Αναλωσίμων ΚΑΠΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ MM ΠΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

1 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 550ΓΡ 550ΓΡ 34     

2 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100ΓΡ 100ΓΡ 15     

3 ΓΑΛΛΙΚΟΣ 500ΓΡ 500ΓΡ 14     

4 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ 1 ΚΙΛΟ 15     

5 ΚΑΚΑΟ 1 ΚΙΛΟ 20     

6 ΚΑΦΕΣ ΕΣΠΡΕΣΣΟ 50ΤΕΜ ΤΕΜ. 50 7     

7  ΧΑΜΟΜΗΛΙ 20ΤΕΜ ΤΕΜ. 20 10     

8 ΤΣΑΙ   ΒΟΥΝΟΥ 50 ΓΡ 20     

9 ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 20ΤΕΜ ΤΕΜ.20 20     

10 ΓΑΛΑ ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΧΤΥ ΤΕΜ.10 23     

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΣ 1 ΚΙΛΟ 65     

12 ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10ΤΕΜ ΤΕΜ. 10 20     

13 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ ΤΕΜ.10 20     

  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ    

  
 

 
ΦΠΑ  24%    

  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

ΟΜAΔΑ Ζ΄2 Κ.Α. 10.6481.007  Προμήθεια ειδών Αναλωσίμων ΚΑΠΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 
ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

1 ΣΟΔΑ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 24 
8     

3 ΛΕΜΟΝΑΔΑ 250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 25 
8     

4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΊΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΌ 
250γρ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 26 
8     

5 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
250γρ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 27 
8     

6 ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ250γρ ΚΙΒΩΤΙΟ 28 
8     
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7 ΣΠΡΑΙΤ ΚΙΒΩΤΙΟ 29 
8     

8 ΝΕΡΟ 24PACK  1/2 ΛΙΤΡΑ 
100     

   
    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

   
  

ΦΠΑ  24%    

   
  

ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ    

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

2019 

ΣΥΝΟΛΟ Ζ 1 + Ζ2    

 

  ΟΜΑΔΑ Η1  Κ.Α.  60.6481.008  Προμήθεια Ειδών για το Κατάστημα Αλληλεγγύης 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η  ΜΜ ΠΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 ΦΑΚΕΣ (εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ε.Ε.,Α' 
ποιότητας , συσκ. 500 ΓΡ) 

ΤΕΜ 100         

  

2 ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ εγχώριας 
παραγωγής ή προέλευσης από 
χώρες της Ε.Ε., Α' ποιότητας , 
συσκ. 500ΓΡ) 

ΤΕΜ 100         

  

3 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ εγχώριας παραγωγής 
ή προέλευσης από χώρες της 
Ε.Ε.,Α' ποιότητας ) (συσκ. του 500 
ΓΡ 

ΤΕΜ 100         

  

4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 (ΣΥΣΚ 500ΓΡ) ΤΕΜ 50           

5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΣΥΣΚ 500ΓΡ) ΤΕΜ 50           

6 ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ 
ΤΟΥ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) 

ΤΕΜ 50         
  

7 ΑΛΕΥΡΙ ( ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 50           

8 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ( ΣΥΣΚ 500ΓΡ ) ΤΕΜ 50           

9 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ ) ΤΕΜ 50           

10 ΕΛΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΑΜΩΝ  
(ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) 

ΤΕΜ 50         
  

11 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ) ΤΕΜ 48           

12 ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (ΣΥΣΚ. 400 
ΓΡ) 

ΤΕΜ 80         
  

13 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (ΣΥΣΚ 410 ΓΡΑΜ) ΤΕΜ 130           

14 ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ (ΕΒΑΠΟΡΕ) (ΣΥΣΚ 
410 ΓΡΑΜ ) 

ΤΕΜ 130         
  

15 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ (ΣΥΣΚ 250 
ΓΡ) 

ΤΕΜ 80         
  

16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΦΡΑΟΥΛΑ (ΣΥΣΚ 
380 ΓΡ) 

ΤΕΜ 50         
  

17 ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) ΤΕΜ 50           
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18 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ  
(ΣΥΣΚ 125 ΓΡ) 

ΤΕΜ 80         
  

19 ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΤΕΜ 50           

20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 50           

21 ΖΑΧΑΡΗ (ΣΥΣΚ 1 ΚΙΛΟΥ) ΤΕΜ 80           

22 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚ 100 ΓΡ) ΤΕΜ 80           

23 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ  (ΣΥΣΚ 100 ΓΡ) ΤΕΜ 48           

24 ΑΛΑΤΙ (ΣΥΣΚ 500 ΓΡ) ΤΕΜ 50           

25 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ (ΣΥΣΚ 40 ΓΡ) ΤΕΜ 50           

26 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ (ΣΥΣΚ 40 ΓΡ) ΤΕΜ 50           

27 ΞΥΔΙ  (ΣΥΣΚ 400 ML) ΤΕΜ 45           

    

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

  
ΟΜAΔΑ Η΄ 2 

Κ.Α.  60.6481.008  Προμήθεια Ειδών για το Κατάστημα 
Αλληλεγγύης 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 

ΜΜ ΠΟΣ 
ΤΙΜ

Η 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚ
Ο  

ΣΥΝΟ
ΛΟ  

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (έξτρα παρθένο, με 
οξύτητα <=0,1) ΛΙΤΡΑ 60           

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   
  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

      

 

  

  
  

ΓΕΝΙΚ
Ο 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

2019 
  

 

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 
Η 1 + Η2    
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                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- (ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό20959/5267/5-4-

2019)                               

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6125 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Καπλάνη 7, Ιωάννινα 45444 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος ΄Εξαρχος 

- Τηλέφωνο: 26513 61333 - Fax 26510 74441 

- Ηλ. ταχυδρομείο: ………………………………….. 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.ioannina.gr. 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» CPV 

………………………………………………………. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6125 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες : ΝΑΙ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της 

(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή 

με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να 

βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii Όπως 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). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
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x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής 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). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση 

και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

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

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης 

Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός 

ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται 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)  

που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 

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

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής 
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της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 

(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 

την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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