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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997854502 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΕΩΦ.ΡΑΣΣΑΩΝΟΣ 1 

Ρόλθ ΕΛΕΟΥΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45445 

Χϊρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS2  

Τθλζφωνο 26533 60000-26533 60024 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) zitsa@zitsa.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Δερβζνθ Ραραςκευι 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.zitsa.gov.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4 www.zitsa.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Αϋ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μθ κεντρικι  
ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα Οργανιςμϊν 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Α ϋ βακμοφ). 
   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.5 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ είναι θ ανάπτυξθ και 
τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 

Από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ6  

 ΝΡΔΔ Διμου Ηίτςασ, ΑΦΜ 997489198, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, ζδρα: Λαςκαρίνασ 3Αϋ, Ελεοφςα, Τ.Κ. 
45445, τθλ. 2651360230,  

 Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ηίτςασ, ΑΦΜ 997854852, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, ζδρα: Βουνοπλαγιά, 
Τ.Κ. 45500, τθλ. 2651365903, 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016   

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

6
 Συμπλθρϊνεται μόνο αν εμπίπτει ςτθν από κοινοφ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν ζννοια των άρκρων  42 – 43  του ν. 

4412/2016 
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β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: htpp://www.zitsa.gov.gr 

  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ7 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ του Διμου Ηίτςασ 

από ίδιουσ πόρουσ του Διμου. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τισ με Κ.Α.: 00-6443, 15-6471, 15-

6481.001, 15-6061, 20-6061.001, 20-6061.003, 20-6061.005, 25-6061.001, 25-6061.003, 25-6061.005, 30-
6061.001, 30-6061.003, 35-6061.001 & 35-6061.003, ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ των 
οικονομικϊν ετϊν 2021 - 2022 του Φορζα.  
Ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ του ΝΡΔΔ Διμου Ηίτςασ οικονομικϊν ετϊν 2021 - 2022 και ςυγκεκριμζνα 
ςτουσ Κ.Α.: 60-6481 & 15.6699.001, όπου ζχουν προβλεφκεί οι επαρκείσ πιςτϊςεισ. 
Ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου Ηίτςασ οικονομικϊν ετϊν 2021 - 
2022  και ςυγκεκριμζνα ςτουσ Κ.Α.: 10-6481 & 10-6061, όπου ζχουν προβλεφκεί οι επαρκείσ πιςτϊςεισ. 
 
Ρρόκειται για πολυετι υποχρζωςθ, θ διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ οποίασ άρχεται εντόσ του 2021,         θ 
δαπάνθ όμωσ κα βαρφνει και τον προχπολογιςμό του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ  2022. Σφμφωνα με το 
άρκρο 67 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2014) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 12 παρ. γ του Ρ.Δ. 
80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/05-08-2016), ο Διμοσ και τα Νομικά του Ρρόςωπα προζβθςαν ςτθν ζγκριςθ 
ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ από τουσ αρμόδιουσ διατάκτεσ κατά το ποςό, που κα βαρφνει τον 
προχπολογιςμό του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων για τα ζτθ 2021 και 2022. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί οι αποφάςεισ: α) θ με αρ. πρωτ.  15964/2021 (ΑΔΑΜ: 
21REQ009416849 2021-10-22, ΑΔΑ: 6ΣΦ1ΩΓ-ΑM) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α 579/2021 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο 
δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του Διμου Ηίτςασ8, β) θ με αρ. πρωτ. 906/2021 
(ΑΔΑΜ: 21REQ009381289 2021-10-18, ΑΔΑ: ΨΛΛΑ469ΩΜΘ-Ο9Ω) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ 
δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α 95/2021 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο 
δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του Ν.Ρ.Δ.Δ. και γ) θ με αρ. πρωτ. 1074/2021 
(ΑΔΑΜ: 21REQ009373341 2021-10-15, ΑΔΑ: Ψ64ΩΟΕΟΞ-ΧΓΩ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ 
δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α 76/2021 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο 
δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του ΚΕ.ΔΘ.ΗΛ. 

                                                           
7
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 

53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
8
  Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, 

οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
αναφζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ 
δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου 
φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ 
ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου 
απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 

http://www.zitsa.gov.gr/
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Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 163.841,78€ ςυμπ/νου του Φ.Ρ.Α. 
13% και 24% για τθν οποία ζχει προβλεφκεί να εγγραφοφν οι αναλογοφςεσ πιςτϊςεισ ςτουσ 
προχπολογιςμοφσ του Διμου των αντίςτοιχων ετϊν 2021 & 2022, όπωσ αναλφεται παρακάτω: 

 

 
Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Κ.Α.Ε. ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ 

ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2021 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2022 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

00.6443 (ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΤΕΣ) 758,96 € 9.215,88 € 9.974,84 € 

15.6471 (ΛΟΙΡΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ) 1.555,42 € 2.969,05 € 4.524,47 € 

15.6481.001 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ) 4.669,72 € 14.583,78 € 19.253,50 € 

10.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 61,65 € 308,26 € 369,91 € 

15.6061 (ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ) 1.541,32 € 6.226,93 € 7.768,25 € 

20.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 616,53 € 3.082,64 € 3.699,17 € 

20.6061.003 (ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 616,53 € 2.558,59 € 3.175,12 € 

20.6061.005 (ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 123,31 € 616,53 € 739,84 € 

25.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 123,31 € 616,53 € 739,84 € 

25.6061.003(ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 184,96 € 1.109,75 € 1.294,71 € 

25.6061.005 (ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 61,65 € 308,26 € 369,91 € 

30.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 246,61 € 1.233,06 € 1.479,67 € 

30.6061.003 (ΓΑΛΑ ΙΔΟΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 0,00 € 246,61 € 246,61 € 

35.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 61,65 € 308,26 € 369,91 € 

35.6061.003 (ΓΑΛΑ ΙΔΟΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 678,18 € 3.884,13 € 4.562,31 € 

ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ (ΓΑΛΑ) 4.315,70 € 20.499,55 € 24.815,25 € 

ΤΕΛΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 11.299,80 € 47.268,26 € 58.568,06 € 

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2021 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2022 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ - Ν.Ρ.Δ.Δ.) 3.204,37 € 12.435,17 € 15.639,54 € 

15.6699.001 (ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ - ΚΑΡΘ) 2.609,15 € 10.041,08 € 12.650,23 € 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ/ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΟΥΤΑ) 2.221,17 € 8.871,22 € 11.092,39 € 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ) 1.795,57 € 7.182,28 € 8.977,85 € 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ) 1.183,22 € 4.712,10 € 5.895,32 € 

60.6481 (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ) 1.946,65 € 7.710,11 € 9.656,76 € 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ) 1.545,84 € 6.183,36 € 7.729,20 € 

60.6063 (ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ) 1.078,92 € 4.310,09 € 5.389,01 € 

ΤΕΛΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 15.584,89 € 61.445,41 € 77.030,30 € 
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2021 2022 ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ) 1.510,12 € 5.620,35 € 7.130,47 € 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ/ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΟΥΤΑ) 1.242,72 € 3.899,26 € 5.141,97 € 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ) 372,90 € 2.144,18 € 2.517,08 € 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ) 210,63 € 2.587,59 € 2.798,22 € 

10.6481 (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ) 692,35 € 2.776,98 € 3.469,33 € 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ) 305,10 € 1.220,40 € 1.525,50 € 

10.6061 (ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ) 336,29 € 5.324,56 € 5.660,85 € 

ΤΕΛΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 4.670,11 € 23.573,31 € 28.243,42 € 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ «Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ ανάγκεσ 
του Διμου Ηίτςασ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων». 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV): 15000000-8, 15411000-2, 15221000-3, 15810000-9, 03221000-6, 03222000-3, 

15500000-3, 15210000-3, 15511000-3. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΤΜΘΜΑΤΑ ΕΛΔΟΣ CPV 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣ

ΜΟΣ 
(ποςά ςε ευρϊ) 

ΦΡΑ 
24% & 13% 
(ποςά ςε 

ευρϊ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΘΜΑ Α 
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΩΝ 

ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 
15000000-

8/15411000-2 
45.515,18 5.956.41 51.471,59 

ΤΜΘΜΑ Β 
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΩΝ 

ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ 
03221000-6-         
03222000-3 

14.366,70 1.867,66 16.234,36 

ΤΜΘΜΑ Γ 
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΩΝ 

ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 
15100000-9 19.792.50 2.573,03 22.365,53 

ΤΜΘΜΑ Δ 
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΕΛΔΩΝ 

ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ 
15221000-3 7.693.40 1.000.14€ 8.693.54 

ΤΜΘΜΑ Ε 
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΛΚΩΝ 

ΕΛΔΩΝ 
15500000-3 11.616,00 1.510,09€ 13.126,09 

ΤΜΘΜΑ 
ΣΤ 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ 15810000-9 14.235,00 1.850,55 15.332,07 

ΤΜΘΜΑ Θ 
ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΦΕΣΚΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 
15511000-3 31.739,04 4.126.07€ 35.865,11 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 144.957,82 18.883,96 163.841,78 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα ειδϊν, χωρίσ περιοριςμό των τμθμάτων που 
μπορεί να ανατεκοφν ςε ζναν προςφζροντα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ προςφορά κα περιλαμβάνει το 
ςφνολο των αναφερομζνων ειδϊν ανά τμιμα.  
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 163.841,78€, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13% 
& 24% (εκ του οποίου το ποςό των 58.568,06 € κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του 
Διμου Ηίτςασ, το ποςό των 77.030,30 € τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. Διμου Ηίτςασ, 
το ποςό των 28.243,42€ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 
Διµου Ηίτςασ. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Α (Μελζτθ 01-09-2021) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ανά τμιμα ειδϊν, θ οποία κα δοκεί ωσ εξισ (βάςει του άρκρου 95 του 
Ν.4412/2016): 
α) Με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ 
μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία 
πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου (Ρ.Ε. Ιωαννίνων), για τα είδθ που προβλζπεται ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία (είδθ οπωρολαχανοπωλείου, ιτοι φροφτα & λαχανικά, είδθ κρεοπωλείου, είδθ 
ιχκυοπωλείου, κατεψυγμζνα λαχανικά, ελαιόλαδο),  
β) με τιμζσ μονάδοσ κατ’ είδοσ για τα υπόλοιπα είδθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του γάλακτοσ. Ρροςφορζσ 
υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθ μελζτθ του Διμου. Σε κάκε 
περίπτωςθ οι τιμζσ δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν κατά είδοσ τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ 
ςυνταχκείςασ Μελζτθσ. 
 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ9: 

 -   του Ν.4782/9-3-2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ    πλαιςίου         
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ 
και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

                                                           
9
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 





 

10 

 

χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 τισ διατάξεισ του άρκρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18/25.1.2013), με το οποίο κυρϊκθκε θ Π.Ν.Π 
(ΦΕΚ Α’ 204/12.12.2012) άρκρο 4 παρ.1, ςφμφωνα με το οποίο «1. Η διαδικαςία ανάδειξθσ 
προμθκευτϊν-χορθγθτϊν, για προμικειεσ α.τροφίμων, β.λοιπων αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου 
κακϊσ και παροχϊν των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, γ.πετρελαιοειδϊν και δ.φαρμάκων και αναλϊςιμου 
υγειονομικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ των Διμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ 
προςϊπων, πραγματοποιείται εφεξισ από τουσ οικείουσ διμουσ. Κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που 
αντιτίκεται ςτο παρόν, καταργείται». 

 Σισ διατάξεισ του Ν.4701/2020 και ιδιαιτζρωσ του άρκρου 39, (ΦΕΚ Α 128-30-06/2020), «Πλαίςιο 
χοριγθςθσ μικροχρθματοδοτιςεων, ρυκμίςεισ χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και άλλεσ διατάξεισ», 
ςφμφωνα με το οποίο: «εφόςον οι αναλαμβανόμενεσ υποχρεϊςεισ αφοροφν ςε προμικεια, παροχι 
υπθρεςιϊν, μιςκϊςεισ και εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ και προβλζπεται 
να βαρφνουν τμθματικά ι εξ ολοκλιρου αποκλειςτικά το επόμενο οικονομικό ζτοσ ι τα επόμενα 
οικονομικά ζτθ, δεν απαιτείται θ ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για το τρζχον ζτοσ. Ειδικά 
ςε αυτι τθν περίπτωςθ, θ πολυετισ ζγκριςθ περιλαμβάνει, εκτόσ από τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5, κατϋ 
αναλογία και τα οριηόμενα ςτισ περ. α) και β) τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του π.δ. 80/2016 (Αϋ 145) 
ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ ζγγραφθσ άρνθςθσ παροχισ τθσ βεβαίωςθσ τθσ παρ. 4, για λόγουσ που 
ανάγονται ςτθ νομιμότθτα, ακολουκείται, κατ’ αναλογία θ διαδικαςία τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 4 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145). Με τθν ζναρξθ του οικονομικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου 
επιβαρφνεται ο προχπολογιςμόσ του φορζα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ που αφορά θ 
πολυετισ ζγκριςθ, εκδίδεται άμεςα και κατά προτεραιότθτα θ απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Θ 
παροχι τθσ ζγκριςθσ προχποκζτει, εκτόσ από τον ζλεγχο τθσ παρ. 4, τον ζλεγχο και τθ βεβαίωςθ 
νομιμότθτασ ςφμφωνα με τθν περ. αϋ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 91 του ν. 
4270/2014 (Αϋ 143)». 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Επίςθσ λαμβάνονται υπόψιν: 

 το Ρρωτογενζσ αίτθμα του Διμου Ηίτςασ με αρ. πρωτ. 15800/20-10-2021 και αρικμό ανάρτθςθσ 
ΑΔΑΜ: 21REQ009408607 2021-10-21. 

 τo Ρρωτογενζσ αίτθμα του ΝΡΔΔ Διμου Ηίτςασ με αρ. πρωτ. 901/15/10/2021 και αρικμό ανάρτθςθσ 
ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ΑΔΑΜ: 21REQ009374782 2021-10-15. 

 το  Ρρωτογενζσ αίτθμα τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Ηίτςασ με αρικμό ανάρτθςθσ  ΑΔΑΜ: 
21REQ009360004 2021-10-13). 

 Τθν με αρ. 441/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: Ψ4ΣΝΩΓ-ΚΒΝ): α) περί κακοριςμοφ 
όρων διαγωνιςμοφ, ζγκριςθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ και τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν για τθν «προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ και των  Νομικϊν 
του Ρροςϊπων» β) οριςμοφ τθσ επιτροπισ Διαγωνιςμοφ γ) περί ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ τθσ 
προμικειασ των υλικϊν του διαγωνιςμοφ. 

 τθν από 01/09/2021 μελζτθ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν του τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Δ/νςθσ 
Διοικθτικϊν & Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Ηίτςασ. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=80%2F2016
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=80%2F2016
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4270%2F2014
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 Τθν απόφαςθ 494_2021 τθσ Ο.Ε. Διμου Ηίτςασ (ΑΔΑ: ΨΛ0ΙΩΓ-1) με τθν οποία εγκρίνεται θ επανάλθψθ 
του διαγωνιςμοφ για τα τμιματα Γ, Δ, Ε, ΣΤ με τουσ ίδιουσ όρουσ, κακϊσ θ προθγοφμενθ διακιρυξθ 
κρίκθκε άγονθ για τα ανωτζρω τμιματα. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 18θ Δεκεμβρίου 2021, και ϊρα 16:00μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ10  

Δεν απαιτείται 

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 11 

Θ προκιρυξθ12 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  …  και 
αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο13 14 15, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ν. 4412/2016 :  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):   www.zitsa.gov.gr  ςτθ διαδρομι: ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό τφπο κα αποδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ 

                                                           
10

 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 
άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

11
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

12
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
13

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

14
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ 

του ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

15
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ 
Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,16  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
16

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,17  είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)18. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10)θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ19: 

                                                           
17

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να 
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ 
του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του 
περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων 
από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν 
πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ 
οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

18
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

19
 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ20.  

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ21 ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Κατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων ςτοιχείων των 
προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα  χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι 
τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραφα είναι καταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ ιςτότοπουσ φορζων 
πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου και εφόςον ο οικονομικόσ 
φορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ επαλικευςθ τθσ ιςχφοσ τουσ να είναι ευχερισ για τθν 
ανακζτουςα αρχι22   

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα23. 

2.1.5 Δγγπήζεηο24 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)25, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

                                                           
20

  Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

21
  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

22
 Ραρ. 4 Α του ωσ άνω άρκρου 92 

23
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

24
 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  

25
 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
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διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ26. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ27.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

                                                           
26

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείων Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

27
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ28, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 729 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων30. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ31 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον32.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο33 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ34, που κα 
αναλογεί ςε ποςοςτό 2% (δφο) τοισ εκατό (%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., ιτοι 

2.899,15€, εφ’ όςον ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει για το ςφνολο των τμθμάτων των υπό προμικεια 
ειδϊν, άλλωσ για ποςό που κα καλφπτει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ προ Φ.Ρ.Α. για το 
ςυγκεκριμζνο τμιμα ι των τμθμάτων ειδϊν τθσ μελζτθσ, για το οποίο/τα οποία υποβάλει προςφορά ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
Αναλυτικά τα απαιτοφμενα ποςά τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ανά τμιμα ςυμμετοχισ ζχουν ωσ κάτωκι: 

 
ΤΜΘΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) 

 
ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΘ ΑΞΛΑ 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΩΛΣ ΦΡΑ 
 

 
ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΣΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (2% ΕΡΛ ΤΘΣ 
ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΘΣ ΑΞΛΑΣ ΧΩΛΣ 

ΦΡΑ) ΑΝΑ ΤΜΘΜΑ 
 

ΤΜΘΜΑ Α- 
ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

 
45.515,18 

 
910,30€ 

 

ΤΜΘΜΑ Β- 14.366,70 287,33€ 

                                                           
28

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
29

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

30
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

31
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
32

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
33

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
34

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 
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ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ 
 

ΤΜΘΜΑ Γ- 
ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

 

19.792.50 395,85€ 

ΤΜΘΜΑ Δ- 
ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ 

 

7.693.40 153,87€ 

ΤΜΘΜΑ Ε- 
ΓΑΛΑΚΤΟΜΛΚΑ ΕΛΔΘ 

11.616,00 232,32€ 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ- 
ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ 

14.235,00 284,70€ 

ΤΜΘΜΑ Θ- 
ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ 

 

31.739,04 634,78€ 

ΣΥΝΟΛΑ: 144.957,82 2.899,15€ 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 18/07/2021, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201635. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί36, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

                                                           
35

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
36

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ37  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ38 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

                                                           
37

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
38

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
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λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται39 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ40:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201641, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,42  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

                                                           
39

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

40
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

41
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
42

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
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(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ.43 

2.2.3.5.  

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία44, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 45. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201646. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

Κριτιρια Επιλογισ47  

                                                           
43

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
44

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 

45
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

46 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  

47
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο 
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν 
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
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2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο48  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ49  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα50  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα51  

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται: 

α) Να διακζτουν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από αρμόδια υπθρεςία για τα είδθ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ και ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό 

β) να μπορεί να πιςτοποιιςει ότι λειτουργεί ςφμφωνα με τθ λθφκείςα άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ από 
τθ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ ι από τθ Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ που ανικει. 

γ) να διακζτουν τον απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό όςον αφορά τθν μεταφορά των ειδϊν , δθλ. 
μεταφορικά μζςα κατάλλθλα για μεταφορά τροφίμων και ειδικότερα για τα τμιματα Α, Β, Γ , Δ,  Ε και Θ να 
διακζτουν οχιματα με ψυκτικό μθχάνθμα για τα είδθ που χριηουν ψφξθσ. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο52  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν και 
ςυμμορφϊνονται με τα πρότυπα ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ι ιςοδφναμα ςχετικά και το 
αντικείμενο δραςτθριότθτάσ τουσ, που εμπίπτει ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ να περιλαμβάνεται θ αποκικευςθ, διακίνθςθ ι μεταφορά των ειδϊν. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων53 

                                                                                                                                                                                                 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

48
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

49
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

50
 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με 
αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα 
αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

51
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

52
 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν 

κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  
53

 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ54. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.   

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 
προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ55. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ56. 

                                                           
54

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  

55
 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
56

 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ57.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι58.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ59 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του 
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.60  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.61 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.62 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
57

 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
58

 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
59

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

60
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

61
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

62
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ63. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,64 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ65 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ66. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του67. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα68  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν69. 

                                                           
63

 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
64

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
65

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
66

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
67

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

68
 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

Πταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ 
παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τθν ΑΑΔΕ. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.470 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

                                                                                                                                                                                                 
69

 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
70

  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ71. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ)  

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.72 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.  

                                                           
71

  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
72

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν73:  

α) Αντίγραφο άδειασ κυκλοφορίασ του επαγγελματικοφ οχιματοσ μεταφοράσ τροφίμων, 

β) Αντίγραφο Άδειασ καταλλθλότθτασ του ανωτζρω οχιματοσ, εκδοκείςα από τθν αρμόδια υπθρεςία για τισ 
ομάδεσ       ειδϊν:     ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ,   ΚΑΤ.ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ,    ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ,  ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, 
ΚΑΤΕΨ. ΛΑΧΑΝΙΚΑ,  ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ. 

γ) άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τα είδθ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ και ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό,  
 
δ) Ρεριγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και των μζςων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων 
που παράγει/διακινεί. 
 
Τα παραπάνω κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςτα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ όςα ζχουν αναφερκεί ςε αυτι. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ74, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ75, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
73

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

74
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται 

ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 

247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ76 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

                                                                                                                                                                                                 
75

  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 
διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 

76
 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ 
ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον 
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται 
ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο77  

Κριτιριο ανάκεςθσ78 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:  βάςει 
τιμισ79  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα A τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

                                                           
77

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

78
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

79
  Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 
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τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ80. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.81 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.82 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

                                                           
80

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
81

 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
82

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν83.   
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2784 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 85 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ86 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

                                                           
83

 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
84

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

85
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
86

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199987,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο88.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
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(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ89 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
υποβάλλει τα ςχετικά τθσ παραγράφου 2.2.8 και ΕΕΕΣ του τρίτου φορζα ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον 
τρίτο φορζα. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛ) 

[Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.] 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Λ τθσ 
Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 
ωσ άνω Ραράρτθμα90 91.  
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Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΘΣ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΕΛ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΚΑ: 

1) πλιρεισ και ςαφείσ περιγραφζσ των ειδϊν,  να δθλϊνεται θ χϊρα 
παραγωγισ και θ εμπορικι ονομαςία (μάρκα) κάκε προϊόντοσ όπωσ 
αποτυπϊνονται ςτο ΖΝΤΥΡΟ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ςτο Ραράρτθμα III. Τα 
προςφερόμενα είδθ να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Β τθσ Μελζτθσ και οι οικονομικοί φορείσ να 
προςκομίςουν τα ενδεδειγμζνα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ των 
προςφερόμενων προϊόντων από τθν παραγωγό εταιρεία. Συγκεκριμζνα για το 
τμιμα Θ-Φρζςκο Γάλα: α) Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο 
(ςυμμόρφωςθ με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ) του παραγωγοφ, 
β ) Ριςτοποίθςθ κατά ISO 22000 ι ιςοδφναμο (ςυμμόρφωςθ με το 
Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τροφίμων του παραγωγοφ. 

2) ΥΡΕΥΚΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι καλφπτουν όλεσ τισ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ , που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με 
το κεφάλαιο «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ. 

3) Αντίγραφο άδειασ κυκλοφορίασ των επαγγελματικϊν ςχθμάτων 

4) Αντίγραφο άδειασ καταλλθλότθτασ του ανωτζρω οχιματοσ, εκδοκείςα 
από τθν αρμόδια υπθρεςία για τισ ομάδεσ ειδϊν:  ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ,  
ΚΑΤ.ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ,      ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ,    ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ,  ΚΑΤΕΨ. 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, & ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ. 
5) άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για 

τα είδθ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ και ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό,  
6) Ρεριγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και των μζςων ποιοτικοφ 

ελζγχου των προϊόντων που παράγει/διακινεί. 

και να επιςυνάψουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα αντίςτοιχα θλεκτρονικά αρχεία. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν επίςθσ:  

 το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν92. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, ιτοι 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ τιμισ ανά τμιμα ειδϊν. 
Θα υποβλθκεί δε, βάςει των υποδειγμάτων του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΛΛΛ τθσ παροφςασ. 

Τιμζσ: 
Α. ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Για τα είδθ των ομάδων (παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικά είδθ), κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι 
προςφοράσ τθν τιμι μονάδοσ με δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προςφζρουν για ζκαςτο είδοσ. 
Παξάδεηγκα : Ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ μονάδοσ (προ ΦΡΑ) για κάκε είδοσ για 
τα Είδθ Ραντοπωλείου. Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα 
ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι που προκφπτει ωσ άκροιςμα (προ ΦΡΑ) των επιμζρουσ τιμϊν 
προςφοράσ για το ςφνολο των ποςοτιτων. 
Κακϊσ μζροσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, δθλαδι οι επιμζρουσ τιμζσ μονάδοσ κατ’ είδοσ, ζχει 
αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν 

                                                                                                                                                                                                 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ V (αρχεία excel), ςε μορφι 
pdf. 

Β. ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ 
Για τα είδθ που προβλζπεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (είδθ οπωρολαχανοπωλείου, ιτοι 
φροφτα & λαχανικά, είδθ κρεοπωλείου, είδθ ιχκυοπωλείου και ελαιόλαδο) κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι 
προςφοράσ, τθν τιμι με δφο (2) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει ανά τμιμα μετά τθν αφαίρεςθ 
του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ςυνολικι Τιμι Αναφοράσ (προ ΦΡΑ), όπωσ αυτι 
δίδεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ από 01/09/2021 μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ, που τίκεται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ για το αντίςτοιχο τμιμα. 
Παξάδεηγκα 1: Ζςτω ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ 10% για το Ελαιόλαδο. 
Στθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι 
προςφοράσ: τιμι προςφοράσ - (τιμι προςφοράσ x 0,10)=  
Παξάδεηγκα 2: Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ 5% για τα Λαχανικά. Στθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι 
προςφοράσ: τιμι προςφοράσ - (τιμι προςφοράσ x 0,05)=  
 
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IV που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο ....του Ραραρτιματοσ ...τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ93   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 6 (ζξι) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν Ρροςφορά θ οποία ορίηει 
χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
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ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ94 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,95  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

                                                           
94

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
95

 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ96 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ97, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 23θ Δεκεμβρίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ. 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ98, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα99. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

                                                           
96

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
97

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

98
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

99
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ100. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν101. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.102  
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων103 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ104. 

                                                           
100

 Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
101

 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
102

 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
103

 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
104

 Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ105- 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5106.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπεβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του107.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

 

 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο108  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ109. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.110 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
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με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του111 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ112 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59113. 
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Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
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ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ114 .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021115 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά .  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 

                                                           
114

  Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
115

  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 





 

46 

 

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα  δφο (2) μθνϊν. 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. *ι ςτθν 
περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά+: Αν τα αγακά είναι 
διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ  
αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν 
που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.116. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ117.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ118. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

                                                           
116

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
117

      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
118

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο119 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/120 121 

  

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ122, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον 
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ 
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)123. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο124  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
119

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
120

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν 
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

121
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

122
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

123
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

124
 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο125  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά, ανάλογα με τθν παραλαβι των 
προμθκειϊν. Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα αποπλθρϊνεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου.. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016126, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 127 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016128 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)129 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ130 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
125

     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

126
 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

127
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

128
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

129
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

130
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016131 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία (δζκα) 10 θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
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δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο132 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ133   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016134. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 

                                                           
132

 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
133

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 

134
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τα αγακά βάςει των οριηομζνων ςτθν υπ’ αρικμ. 
01/009/2021 μελζτθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι). 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ135. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16136 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ. Κατά τθν διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 

                                                           
135

      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
136

 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, 
ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει 
τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και 
ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ. Το 
κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  10 θμζρεσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία 
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.137 

6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

                                                           
137

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΚΛΒΕΣ ΑΝΤΛΓΑΦΟ  Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

  

 

           ΡΛΛΑΚΟΣ ΜΛΧΑΘΛ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ 

 

  

  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ     Ελεοφςα, 01/09/2021  
  ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΔΔΘΘΘΜΜΜΟΟΟΣΣΣ  ΗΗΗΛΛΛΤΤΤΣΣΣΑΑΑΣΣΣ  

Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

  

Μ Ε Λ Ε Τ Θ 
  

«Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ 
ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ και των Νομικϊν του 

Ρροςϊπων». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνθμμζνα: 

-TEXNIKH ΕΚΚΕΣΘ 

-ΡΟΜΕΤΘΣΘ -   ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

-ΤΕΧΝΛΚΕΣΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

144.957,82 χωρίσ ΦΡΑ 

18.883,96 ΦΡΑ 13% & 24% 

163.841,78€ με το Φ. Ρ. Α 
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Λ. ΤΕΧΝΛΚΘ ΕΚΚΕΣΘ 
1. ΓΕΝΛΚΑ 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ειδϊν τροφίμων (είδθ 

Κρεοπωλείου, είδθ Ιχκυοπωλείου, Αρτοποιείου & Ηαχαροπλαςτείου, 

Οπωρολαχανοπωλείου, Ραντοπωλείου), για τθ λειτουργία των δομϊν του Διμου, κακϊσ 

και θ προμικεια φρζςκου γάλακτοσ για τισ ανάγκεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και 

των κακαριςτριϊν του Διμου Ηίτςασ και των Νομικϊν Ρροςϊπων. 

Θ ανωτζρω προμικεια κα γίνει, ςφμφωνα με τισ παρακάτω ιςχφουςεσ διατάξεισ: 

- του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Αϋ) 
και του Ν.4782/2021. 

- του Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

- του άρκρου 4 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου που δθμοςιεφτθκε ςτο Φ.Ε.Κ. 240 Α’/12-12-
2012 και κυρϊκθκε βάςει του άρκρου 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’),ορίηεται ότι «Θ 
διαδικαςία ανάδειξθσ προμθκευτϊν – χορθγθτϊν για προμικειεσ: α. Τροφίμων, β. Λοιπϊν 
αναλϊςιμων ειδϊν παντοπωλείου κακϊσ και παροχϊν των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, γ. 
Ρετρελαιοειδϊν, δ. Φαρμάκων και αναλϊςιμου υγειονομικοφ υλικοφ, για τισ ανάγκεσ των 
Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, πραγματοποιείται εφ’ εξισ από 
τουσ οικείουσ Διμουσ». 

- το υπ’ αρικμ. 30106/10.10.2013 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, το οποίο διευκρινίηει ότι 
ςτισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ ΡΝΡ τθσ 12-12-2012 για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν - χορθγθτϊν 
από τουσ Διμουσ, υπάγεται το ςφνολο των νομικϊν προςϊπων των διμων. 

 

Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ι μζχρι τθν κάλυψθ 
του ςυμβατικοφ φ ποςοφ, ι μζχρι τθν εξάντλθςθ των ποςοτιτων. 
Συνεπϊσ, πρόκειται για πολυετι υποχρζωςθ, θ διαδικαςία υλοποίθςθσ τθσ οποίασ 
άρχεται εντόσ του 2021, θ δαπάνθ όμωσ κα βαρφνει και τον προχπολογιςμό του επόμενου 
οικονομικοφ ζτουσ  2022. Σφμφωνα με το άρκρο 67 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-
2014) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 12 παρ. γ του Ρ.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/05-08-2016), ο 
Διμοσ κα προβεί ςτθν ζγκριςθ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ από τουσ αρμόδιουσ 
διατάκτεσ κατά το ποςό, που κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου για τα ζτθ 2021 και 
2022. 

Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των 163.841,78€ ςυμπ/νου του 
Φ.Ρ.Α. 13% και 24% για τθν οποία ζχει προβλεφκεί να εγγραφοφν οι αναλογοφςεσ 
πιςτϊςεισ ςτουσ προχπολογιςμοφσ του Διμου των αντίςτοιχων ετϊν 2021 & 2022, όπωσ 
αναλφεται παρακάτω: 

ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2021 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2022 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

00.6443 (ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΤΕΣ) 758,96 € 9.215,88 € 9.974,84 € 

15.6471 (ΛΟΙΡΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ) 1.555,42 € 2.969,05 € 4.524,47 € 

15.6481.001 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ) 4.669,72 € 14.583,78 € 19.253,50 € 

10.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 61,65 € 308,26 € 369,91 € 

15.6061 (ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΙΣΤΙΕΣ) 1.541,32 € 6.226,93 € 7.768,25 € 
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20.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 616,53 € 3.082,64 € 3.699,17 € 

20.6061.003 (ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 616,53 € 2.558,59 € 3.175,12 € 

20.6061.005 (ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 123,31 € 616,53 € 739,84 € 

25.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 123,31 € 616,53 € 739,84 € 

25.6061.003(ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 184,96 € 1.109,75 € 1.294,71 € 

25.6061.005 (ΓΑΛΑ ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 61,65 € 308,26 € 369,91 € 

30.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ & ΙΔΑΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 246,61 € 1.233,06 € 1.479,67 € 

30.6061.003 (ΓΑΛΑ ΙΔΟΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 0,00 € 246,61 € 246,61 € 

35.6061.001 (ΓΑΛΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 61,65 € 308,26 € 369,91 € 

35.6061.003 (ΓΑΛΑ ΙΔΟΧ ΥΡΑΛΛΘΛΟΙ) 678,18 € 3.884,13 € 4.562,31 € 

ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ (ΓΑΛΑ) 4.315,70 € 20.499,55 € 24.815,25 € 

ΤΕΛΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 11.299,80 € 47.268,26 € 58.568,06 € 

 
Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2021 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2022 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ - Ν.Ρ.Δ.Δ.) 3.204,37 € 12.435,17 € 15.639,54 € 

15.6699.001 (ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ - ΚΑΡΘ) 2.609,15 € 10.041,08 € 12.650,23 € 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ/ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΟΥΤΑ) 2.221,17 € 8.871,22 € 11.092,39 € 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ) 1.795,57 € 7.182,28 € 8.977,85 € 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ) 1.183,22 € 4.712,10 € 5.895,32 € 

60.6481 (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ) 1.946,65 € 7.710,11 € 9.656,76 € 

60.6481 (ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ) 1.545,84 € 6.183,36 € 7.729,20 € 

60.6063 (ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ) 1.078,92 € 4.310,09 € 5.389,01 € 

ΤΕΛΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 15.584,89 € 61.445,41 € 77.030,30 € 

 
Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Κ.Α.Ε. 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2021 
ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

2022 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ) 1.510,12 € 5.620,35 € 7.130,47 € 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ/ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΟΥΤΑ) 1.242,72 € 3.899,26 € 5.141,97 € 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ) 372,90 € 2.144,18 € 2.517,08 € 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ) 210,63 € 2.587,59 € 2.798,22 € 

10.6481 (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ) 692,35 € 2.776,98 € 3.469,33 € 

10.6481 (ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ) 305,10 € 1.220,40 € 1.525,50 € 

10.6061 (ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ) 336,29 € 5.324,56 € 5.660,85 € 

ΤΕΛΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΘΣ 4.670,11 € 23.573,31 € 28.243,42 € 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΘΣ 
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2.1 ΤΟΦΛΜΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ (Φ.Ρ.Α. 13%) 144.599,22 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ (Φ.Ρ.Α. 24%) 358,60 € 

Φ.Ρ.Α. 13% 18.797,90 € 

Φ.Ρ.Α. 24% 86,06 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 163.841,78 € 

 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ο Διμοσ Ηίτςασ. 

 

Φορζασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 
Οι ςυμβάςεισ για τθν προμικεια κα ςυναφκοφν για   λογαριαςμό του κάκε νομικοφ 
προςϊπου ξεχωριςτά. 

Είδοσ διαδικαςίασ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι θλεκτρονικι διαδικαςία κάτω των ορίων 
του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 

 
Κριτιριο κατακφρωςθσ 
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ ανά Τμιμα, που κα δοκεί υπολογιηόμενθ: 

- με ποςοςτό ζκπτωςθσ, επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα 
με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ για τα είδθ που 
προβλζπεται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, (είδθ Κρεοπωλείου, κατεψυγμζνων ειδϊν 
Ιχκυοπωλείου, Οπωρολαχανοπωλείου, ελαιόλαδου και κατεψυγμζνων λαχανικϊν) και 

- με τιμι μονάδοσ ςτο ςφνολο των τιμϊν μιασ ομάδασ ι Τμιματοσ για τα υπόλοιπα είδθ 
(Αρτοποιείου & Ηαχαροπλαςτείου, Ραντοπωλείου, Αναψυκτικϊν και φρζςκου γάλακτοσ). 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ . 

 
Θ προμικεια αφορά επτά  (07) Τμιματα ειδϊν,   όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο παράρτθμα 
Αϋ. 

 

Οι διαγωνιηόμενοι, μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, για το 
ςφνολο όμωσ των ειδϊν κάκε τμιματοσ. Απόρριψθ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν ενόσ τμιματοσ 
επιφζρει αυτόματα τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ολόκλθρου του τμιματοσ. 

 

Θ ςφμβαςθ κα ζχει διάρκεια ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ι μζχρι τθν κάλυψθ του 
ςυμβατικοφ  ποςοφ.  

                             

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.2 ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, ΩΣ ΡΟΣΚΕΤΘ ΡΑΟΧΘ ΣΕ ΕΛΔΟΣ 

2. ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ: Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ 
των δομϊν, από τθν επόμενθ θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ αυτισ. 

Τρόποσ Ραράδοςθσ: Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ ι τθλεφωνικά 
από το Διμο και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν παραγγελία. Το ψωμί κα παραδίδεται 
κακθμερινά. 

Τρόποσ Ραραλαβισ: Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 221 του ν. 4412/2016. 

Θ προμικεια φρζςκου γάλακτοσ αφορά τισ ανάγκεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και των 
κακαριςτριϊν του Διμου Ηίτςασ για το χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ, ςαν πρόςκετθ παροχι ςε 
είδοσ, ςφμφωνα με: 

 τθν ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεφχοσ Βϋ) «Ραροχι μζςων ατομικισ 

προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και 

μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» 

 το άρκρο 18 του Ν.3870/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει από το άρκρο 34 του 

Ν.4713/2020, ςφμφωνα με το οποίο ορίηεται ότι : «από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020-2021, 

αν οι ανάγκεσ των διμων για τον κακαριςμό των ςχολικϊν μονάδων δεν καλφπτονται από το μόνιμο 

προςωπικό τουσ, μποροφν να καλφπτονται με ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 

διάρκειασ ίςθσ με το διδακτικό ζτοσ, οι οποίεσ καταρτίηονται από τουσ οικείουσ διμουσ, φςτερα από 

ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ τθσ υπ’ αρ. 33/2006 Ρράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου (Αϋ 280). Οι ςυμβάςεισ 

του προθγοφμενου εδαφίου δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον μζγιςτο επιτρεπόμενο αρικμό των 

ςυμβάςεων εργαςίασ οριςμζνου χρόνου του άρκρου 89 του ν. 4604/2019 (Αϋ 50) και δεν υπάγονται 

ςτισ διατάξεισ του ν. 2190/1994 (Αϋ 28), αποκλείεται δε, θ μετατροπι τουσ ςε ςυμβάςεισ αορίςτου 

χρόνου. 

 το   αρικμ. οικ.   4632/16-2-2018   ζγγραφο   του   Υπουργείου   Εςωτερικϊν, με   το   οποίο   

διευκρινίηεται      ότι οι κακαρίςτριεσ, που απαςχολοφνται με ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ τθσ χϊρασ λαμβάνουν τα μζςα ατομικισ προςταςίασ από το ζτοσ 2018 και μετά τθν ιςχφ του 

ν. 4483/2017. 

 Σφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. 43726/07.06.2019, κάκε εργαηόμενοσ, ςτον οποίο παρζχονται τα μζςα 

ατομικισ προςταςίασ, δικαιοφται ζνα (1) λίτρο φρζςκο γάλα ςε θμεριςια βάςθ. 

 

Με βάςθ αυτό,  ςε κάκε δικαιοφχο αντιςτοιχοφν για δϊδεκα (12) μινεσ:                         1 λίτρο / θμζρα * 

22 θμζρεσ / μινα * 12 μινεσ =  διακόςια εξιντα τζςςερα (264) λίτρα. 

Θ διανομι του γάλακτοσ γίνεται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Δεν επιτρζπεται θ αποτίμθςι του 

ςε χριμα. 

 Χρόνοσ Ραράδοςθσ: Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά από τθν επόμενθ θμζρα 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ αυτισ. 

Τρόποσ Ραραλαβισ: Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι 

παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 221 του ν. 4412/2016.

https://www.forin.gr/laws/law/3731/n-4604-2019#!/?article=89&bn=1
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Α. ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

ΕΚΤΛΜΘΣΘ ΓΛΑ ΑΝΑΓΚΑΛΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΘΝΩΝ) 

ΜΟΝΛΜΟΛ ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ 

Κ.Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΝΟΕΜΒΛΟ 2021 ΕΩΣ 
ΚΑΛ ΔΕΚΕΜΒΛΟ 2021 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΛΑΝΟΥΑΛΟ 2022 ΕΩΣ 

ΟΚΤΩΒΛΟ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2021 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2022 

ΘΜΕΕΣ ΑΝΑ 
ΜΘΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2021 ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2022 

10.6061.001 264 44 220 1 1 22 2 10 

20.6061.001 2.640 440 2.200 10 10 22 2 10 

25.6061.001 528 88 440 2 2 22 2 10 

30.6061.001 528 88 440 2 2 22 2 10 

35.6061.001 264 44 220 1 1 22 2 10 

ΣΥΝΟΛΑ 4.224 704 3.520 
     

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΜΕ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΛΑΣ ΑΟΛΣΤΟΥ ΧΟΝΟΥ - ΛΔΑΧ 

Κ.Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΝΟΕΜΒΛΟ 2021 ΕΩΣ 
ΚΑΛ ΔΕΚΕΜΒΛΟ 2021 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΛΑΝΟΥΑΛΟ 2022 ΕΩΣ 

ΟΚΤΩΒΛΟ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2021 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2022 

ΘΜΕΕΣ ΑΝΑ 
ΜΘΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2021 ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2022 

20.6061.005 528 88 440 2 2 22 2 10 

25.6061.005 264 44 220 1 1 22 2 10 

30.6061.001 528 88 440 2 2 22 2 10 

ΣΥΝΟΛΑ 1.320 220 1.100 
     

ΥΡΑΛΛΘΛΟΛ ΜΕ ΣΧΕΣΘ ΕΓΑΣΛΑΣ ΟΛΣΜΕΝΟΥ ΧΟΝΟΥ - ΛΔΟΧ 

Κ.Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΝΟΕΜΒΛΟ 2021 ΕΩΣ 
ΚΑΛ ΔΕΚΕΜΒΛΟ 2021 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΛΑΝΟΥΑΛΟ 2022 ΕΩΣ 

ΟΚΤΩΒΛΟ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2021 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2022 

ΘΜΕΕΣ ΑΝΑ 
ΜΘΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2021 ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2022 

20.6061.003 2.024 440 1.584 10 9 22 2 8 

20.6061.003 132 0 132 0 1 22 0 6 

20.6061.003 110 0 110 0 1 22 0 5 

25.6061.003 924 132 792 3 6 22 2 6 

30.6061.003 176 0 176 0 1 22 2 8 
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35.6061.003 2.596 484 2.112 11 12 22 2 8 

35.6061.003 660 0 660 0 10 22 0 3 

ΣΥΝΟΛΑ 6.622 1.056 5.566 
     

Κ.Α.Ε. 15-6061 

Κ.Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΝΟΕΜΒΛΟ 2021 ΕΩΣ 
ΚΑΛ ΔΕΚΕΜΒΛΟ 2021 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΛΑΝΟΥΑΛΟ 2022 ΕΩΣ 

ΟΚΤΩΒΛΟ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2021 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2022 

ΘΜΕΕΣ ΑΝΑ 
ΜΘΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2021 ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2022 

ΙΔΟΧ 4.224 1.056 3.168 24 24 22 2 6 

ΙΔΟΧ 1.056 0 1.056 0 24 22 0 2 

ΣΥΝΟΛΑ 5.280 1.056 4.224 
     

Κ.Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΝΟΕΜΒΛΟ 2021 ΕΩΣ 
ΚΑΛ ΔΕΚΕΜΒΛΟ 2021 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 
ΛΑΝΟΥΑΛΟ 2022 ΕΩΣ 

ΟΚΤΩΒΛΟ 2022 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2021 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ 

2022 

ΘΜΕΕΣ ΑΝΑ 
ΜΘΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2021 ΣΥΝΟΛΟ ΜΘΝΩΝ 2022 

ΙΔΑΧ 264 44 220 1 1 22 2 10 

ΣΥΝΟΛΑ 264 44 220 
     

ΣΥΝΟΛΑ 
     

Κ.Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΛΚΕΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 

ΝΟΕΜΒΛΟ 2021 ΕΩΣ 
ΚΑΛ ΔΕΚΕΜΒΛΟ 2021 

ΣΥΝΟΛΛΚΕΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟ 

ΛΑΝΟΥΑΛΟ 2022 ΕΩΣ 
ΟΚΤΩΒΛΟ 2022 

     

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.Ε. 17.710 3.080 14.630 
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Β. Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΕΚΤΛΜΘΣΘ ΓΛΑ ΑΝΑΓΚΑΛΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΛΑΚΕΛΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΘΝΩΝ) 

ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ - CPV: 15511000-3 Γάλα 

        ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ  2021 2022 

1 Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδασ  (1 Λίτρο) Τεμάχιο 1,24 € 3.846 770 3.076 4.769,04 € 954,80 € 3.814,24 € 

  
Δικαιοφχοι του Ν.Ρ.Δ.Δ. Δ. Ηίτςασ 14 + 2 ΑΤΟΜΑ 
* 207 ΛΙΤΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

    2.978 596 2.382 3.692,72 € 739,04 € 2.953,68 € 

  
Δικαιοφχοι του Ν.Ρ.Δ.Δ. Δ. Ηίτςασ (Κοινωφελι 
Εργαςία) 4 ΑΤΟΜΑ * 217 ΛΙΤΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

    868 174 694 1.076,32 € 215,76 € 860,56 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ 4.769,04 € 954,80 € 3.814,24 € 

Φ.Ρ.Α. 13% 619,97 € 124,12 € 495,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% 5.389,01 € 1.078,92 € 4.310,09 € 

                    

Θ ανωτζρω αιτοφμενθ ποςότθτα προκφπτει από τουσ δικαιοφχουσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. Δ. Ηίτςασ (Μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) που ανζρχονται ςε: α) Δζκα Τζςςερα άτομα (14) ιδθ υπθρετοφντεσ, β) τθν πρόβλεψθ για (02) 
άτομα με τθν λειτουργία του Νζου Βρεφικοφ Τμιματοσ Ρ.Σ. Ελεοφςασ, και γ) τεςςάρων (04) ατόμων με Κοινωφελι Εργαςία.  

Ριο αναλυτικά: Ρ.Σ. Ελεοφςασ α) Ζξι (06) άτομα, Ρ.Σ. Βουνοπλαγιάσ Τρία (03) άτομα, Ρ.Σ. οδοτοπίου Τρία (03) άτομα, Ρ.Σ. Ηίτςασ Δφο (02) άτομα, ιτοι 14 ΑΤΟΜΑ * 207 ΛΛΤΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ=2.898 ΛΛΤΑ, 

β) Δφο (02) άτομα Νζο Βρεφικό Τμιμα Ελεοφςασ για τθν περίοδο από 01/09/2022 ζωσ 30/11/2022, ιτοι 2 ΑΤΟΜΑ*40 ΛΛΤΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ=80 ΛΛΤΑ, 

γ) Επίςθσ το Ν.Ρ.Δ.Δ. Δ. Ηίτςασ πρόκειται να απαςχολιςει τζςςερα (04) άτομα με Κοινωφελι Εργαςία, ιτοι 4 ΑΤΟΜΑ * 217 ΛΛΤΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ=868 ΛΛΤΑ. 

 Ωσ εκ τοφτου, υπό τθν προχπόκεςθ των πρόςλθψθσ των ατόμων του Νζου Βρεφικοφ Τμιματοσ Ρ.Σ. Ελεοφςασ και τθσ Κοινωφελοφσ Εργαςίασ, θ αναγκαία ποςότθτα διαμορφϊνεται ςε 3.846 Λίτρα κατ’ ζτοσ 
(εξαιρουμζνων των ΑΓΙΩΝ, τθσ περιόδου που οι Ρ.Σ. δεν λειτουργοφν και τθσ κανονικισ άδειασ των υπαλλιλων*1+).  

*1+ Αναλυτικά οι θμζρεσ ανά μινα ζχουν ωσ εξισ:15/11/2021 ζωσ 30/11/2021=12 θμζρεσ, 12οσ 2021=16 θμζρεσ, 1οσ 2022=16 θμζρεσ, 2οσ 2022=20 θμζρεσ, 3οσ 2022=22 θμζρεσ, 4οσ 2022=14 θμζρεσ, 5οσ 2022=21 
θμζρεσ, 6οσ 2022=23 θμζρεσ, 7οσ 2022=21 θμζρεσ, 8οσ = -,  9οσ 2022=22 θμζρεσ, 10οσ 2022=20 θμζρεσ, 01/11/2022 ζωσ 15/11/2022=10 θμζρεσ. Σφνολο 217 ΘΜΕΕΣ από τισ οποίεσ αφαιροφνται 10 θμζρεσ κανονικι 

άδεια, ιτοι 207 ΘΜΕΕΣ.  

 

ΣΥΝΤΑΧΚΘΚΕ 
Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ & ΑΝ.ΡΟΛΣΤΑΜΕΝΘ 

ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ 
 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΔΕΒΕΝΘ 

ΕΛΕΓΧΚΘΚΕ & ΚΕΩΘΚΘΚΕ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ 

 
 

ΓΘΓΟΛΟΣ ΤΣΑΜΟΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 
 

 
 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ    
ΝΟΜΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 
ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ - ΤΜΘΜΑ Αϋ 

(ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ) 

(CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα) 

(CPV: 15411000-2 Ηωικά ι φυτικά ζλαια) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
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Α1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ (ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ - ΕΚΝΛΚΕΣ ΕΟΤΕΣ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ) - Α2 Ν.Ρ.Δ.Δ. - Α3 Ν.Ρ.Λ.Δ. (Κ.Ε.ΔΘ.ΗI.) 

Α1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

Α1.1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ-ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

K.A.E. 15.6481.001 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Μακαρόνια 500gr Τεμάχιο 0,86 € 1.210 310 900 774,00 € 258,00 € 516,00 € 

2 Κρικαράκι  500gr Τεμάχιο 0,87 € 1.118 218 900 696,00 € 174,00 € 522,00 € 

3 φηι  πακζτο 500gr Τεμάχιο 1,68 € 1.200 400 800 1.512,00 € 504,00 € 1.008,00 € 

4 Φαςόλια μζτρια πακζτο 500gr Κιλό 2,00 € 449 249 200 1.800,00 € 600,00 € 1.200,00 € 

5 Φακζσ ψιλζσ πακζτο 500gr Κιλό 2,00 € 450 200 250 1.600,00 € 400,00 € 1.200,00 € 

6 Χυμό ντομάτασ 500gr Τεμάχιο 0,84 € 651 111 540 344,40 € 92,40 € 252,00 € 

7 Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ) 1 κ. Κιλό 1,30 € 751 351 400 1.690,00 € 520,00 € 1.170,00 € 

8 Ηάχαρθ 1κ. πακζτο Κιλό 0,71 € 410 110 300 362,10 € 78,10 € 284,00 € 

9 Ελιζσ (μαφρεσ) Κιλό 6,00 € 40 0 40 480,00 € 0,00 € 480,00 € 

10 Τουρςί Κιλό 4,00 € 21 0 21 140,00 € 0,00 € 140,00 € 

11 Χαλβάσ Κιλό 8,00 € 75 0 75 800,00 € 0,00 € 800,00 € 

12 Ρατατοςαλάτα Κιλό 8,00 € 40 0 40 480,00 € 0,00 € 480,00 € 

13 Ταραμοςαλάτα Κιλό 5,00 € 39 0 39 350,00 € 0,00 € 350,00 € 
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14 
Γάλα 1θσ βρεφικισ θλικίασ ςε ςκόνθ 
0-5 μθνϊν 

Τεμάχιο 11,00 € 30 0 30 220,00 € 0,00 € 220,00 € 

15 
Γάλα 2θσ βρεφικισ θλικίασ ςε ςκόνθ 
…. μθνϊν 

Τεμάχιο 9,20 € 40 0 40 184,00 € 0,00 € 184,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 4.249 1.039 3.210 5.274,10 € 1.582,10 € 3.692,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  ΚΛΛΟ 13% 2.275 910 1.365 4.504,40 € 612,40 € 3.892,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 
   

9.778,50 € 2.194,50 € 7.584,00 € 

Α1.1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ-ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε 
διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15411000-2 Ηωικά ι φυτικά ζλαια 

K.A.E. 15.6481.001 

16 Ελαιόλαδο  1λ. Τεμάχιο 4,92 € 500 150 350     2.460,00 €  738,00 €     1.722,00 €  

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 500 150 350 2.460,00 € 738,00 € 1.722,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 4.749 1.189 3.560 7.734,10 € 2.320,10 € 5.414,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 2.275 910 1.365 4.504,40 € 612,40 € 3.892,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       12.238,50 € 2.932,50 € 9.306,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       1.005,43 € 301,61 € 703,82 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       585,57 € 79,61 € 505,96 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       8.739,53 € 2.621,71 € 6.117,82 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       5.089,97 € 692,01 € 4.397,96 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       13.829,50 € 3.313,72 € 10.515,78 € 

Α1.2 ΔΘΜΟΣ  ΗΛΤΣΑΣ – ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΕΚΝΛΚΕΣ ΕΟΤΕΣ) (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 
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CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

Κ.Α.Ε. 00.6443 

        ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Αναψυκτικά 330ml  Τεμάχιο 0,60 € 200 50 150 120,00 € 30,00 € 90,00 € 

2 Αναψυκτικά 1,5 lit  Τεμάχιο 1,39 € 200 50 150 278,00 € 69,50 € 208,50 € 

3 Νερά μικρά 0,5 lt Τεμάχιο 0,15 € 500 150 350 75,00 € 22,50 € 52,50 € 

4 Οίνοσ Λευκόσ (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 2,49 € 40 20 20 99,60 € 49,80 € 49,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 900 250 650 473,00 € 122,00 € 351,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24% 40 20 20 99,60 € 49,80 € 49,80 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       572,60 € 171,80 € 400,80 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       61,49 € 15,86 € 45,63 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       23,90 € 11,95 € 11,95 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       534,49 € 137,86 € 396,63 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 24%       123,50 € 61,75 € 61,75 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       657,99 € 199,61 € 458,38 € 

Α1.3 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΛΟΛΡΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ) (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

Κ.Α.Ε. 15.6471 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 
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Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Αναψυκτικά 330ml Τεμάχιο 0,60 € 500 300 200 300,00 € 180,00 € 120,00 € 

2 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχιο 1,39 € 500 300 200 695,00 € 417,00 € 278,00 € 

3 Νερά μικρά 0,5 lt  Τεμάχιο 0,15 € 1.500 850 650 225,00 € 127,50 € 97,50 € 

4 Οίνοσ Λευκόσ (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 2,49 € 60 30 30 149,40 € 74,70 € 74,70 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 2.500 1.450 1.050 1.220,00 € 724,50 € 495,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24% 60 30 30 149,40 € 74,70 € 74,70 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       1.369,40 € 799,20 € 570,20 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       158,60 € 94,19 € 64,42 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       35,86 € 17,93 € 17,93 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       1.378,60 € 818,69 € 559,92 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 24%       185,26 € 92,63 € 92,63 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       1.563,86 € 911,32 € 652,55 € 

 

Α2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Α2.1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

K.A.E. 60.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 
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1 Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ 1 κ.) Κιλό 1,30 € 153 31 122 198,90 € 40,30 € 158,60 € 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχιο 1,80 € 340 68 272 612,00 € 122,40 € 489,60 € 

3 Δθμθτριακά (Κορν Φλζικσ) 375 gr Τεμάχιο 1,95 € 278 56 222 542,10 € 109,20 € 432,90 € 

4 Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ 375 gr Τεμάχιο 3,49 € 100 20 80 349,00 € 69,80 € 279,20 € 

5 Ελιζσ (μαφρεσ) Κιλό 9,00 € 60 12 48 540,00 € 108,00 € 432,00 € 

6 Κρζμα γάλακτοσ 1 λίτρο Τεμάχιο 8,00 € 25 5 20 200,00 € 40,00 € 160,00 € 

7 Κομπόςτα οδάκινο 820 gr Τεμάχιο 2,50 € 140 28 112 350,00 € 70,00 € 280,00 € 

8 Κρικαράκι (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 0,87 € 344 69 275 299,28 € 60,03 € 239,25 € 

9 Λαηάνια 1 KG Κιλό 2,00 € 102 21 81 204,00 € 42,00 € 162,00 € 

10 Μακαρόνια παςτίτςιο 500 γρ. Τεμάχιο 1,13 € 82 17 65 92,66 € 19,21 € 73,45 € 

11 Μακαρόνια πάςτεσ 500 γρ. Τεμάχιο 0,86 € 452 91 361 388,72 € 78,26 € 310,46 € 

12 Μζλι 1 KG Τεμάχιο 9,50 € 90 18 72 855,00 € 171,00 € 684,00 € 

13 φηι άςπρο 500 gr Κιλό 1,68 € 102 21 81 171,36 € 35,28 € 136,08 € 

14 φηι κίτρινο 500 gr Κιλό 1,95 € 156 32 124 304,20 € 62,40 € 241,80 € 

15 Σταφίδεσ (ξανκζσ) 200 gr Τεμάχιο 1,77 € 13 4 9 23,01 € 7,08 € 15,93 € 

16 Φακζσ ψιλζσ (ςυςκ. 500 gr) Κιλό 2,00 € 138 28 110 276,00 € 56,00 € 220,00 € 

17 Φαρίνα (ςυςκ. 500 gr) Κιλό 0,77 € 62 13 49 47,74 € 10,01 € 37,73 € 

18 Φαςόλια ξερά μζτρια (ςυςκ. 500 gr) Τεμάχιο 2,00 € 91 19 72 182,00 € 38,00 € 144,00 € 

19 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 500 gr) Τεμάχιο 0,83 € 85 17 68 70,55 € 14,11 € 56,44 € 

20 Βοφτυρο ηωικισ προελ. (250 gr) Τεμάχιο 3,23 € 19 4 15 61,37 € 12,92 € 48,45 € 

21 Νιςεςτζ 400γρ. Τεμάχιο 0,75 € 15 5 10 11,25 € 3,75 € 7,50 € 

22 εβφκια (500 gr) Κιλό 2,15 € 11 4 7 23,65 € 8,60 € 15,05 € 

23 Ρλθγοφρι (500 gr) Κιλό 1,33 € 25 5 20 33,25 € 6,65 € 26,60 € 
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24 Ταχίνι με μζλι (500 gr) Τεμάχιο 3,75 € 40 8 32 150,00 € 30,00 € 120,00 € 

25 Τοςτ με ψωμί ολικισ άλεςθσ (500 gr) Τεμάχιο 1,98 € 100 20 80 198,00 € 39,60 € 158,40 € 

26 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχιο 0,86 € 43 9 34 36,98 € 7,74 € 29,24 € 

27 Αλάτι ψιλό (ςακουλάκι 1κιλοφ) Κιλό 1,40 € 80 16 64 112,00 € 22,40 € 89,60 € 

28 Βοφτυρο φυτικισ προελ. 500 gr Τεμάχιο 2,35 € 254 51 203 596,90 € 119,85 € 477,05 € 

29 Ηάχαρθ (1κιλό) Κιλό 0,71 € 90 18 72 63,90 € 12,78 € 51,12 € 

30 Κακάο (1κιλό) Κιλό 6,20 € 15 4 11 93,00 € 24,80 € 68,20 € 

31 Κανζλα ξφλο 50 gr Τεμάχιο 0,90 € 14 4 10 12,60 € 3,60 € 9,00 € 

32 Κανζλα ςκόνθ 50 gr Τεμάχιο 0,62 € 13 4 9 8,06 € 2,48 € 5,58 € 

33 Μαρμελάδα 380 γρ. Τεμάχιο 1,20 € 238 48 190 285,60 € 57,60 € 228,00 € 

34 Μοςχοκάρυδο τριμμζνο 25 gr  Τεμάχιο 1,02 € 12 4 8 12,24 € 4,08 € 8,16 € 

35 Μπιςκότα γεμιςτά 200 gr Τεμάχιο 1,02 € 172 35 137 175,44 € 35,70 € 139,74 € 

36 Μπιςκότα ΡΤΙ-ΜΡΕ 225 gr Τεμάχιο 0,80 € 642 129 513 513,60 € 103,20 € 410,40 € 

37 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ 240 gr Τεμάχιο 0,94 € 31 7 24 29,14 € 6,58 € 22,56 € 

38 Ντομάτα ςτον τρίφτθ 500 gr Τεμάχιο 0,84 € 790 158 632 663,60 € 132,72 € 530,88 € 

39 Ξφδι 400 ml Τεμάχιο 0,71 € 52 11 41 36,92 € 7,81 € 29,11 € 

40 Ρελτζ ντομάτασ 500 gr Τεμάχιο 1,20 € 40 8 32 48,00 € 9,60 € 38,40 € 

41 Ριπζρι κόκκινο (τριμμζνο 50 gr) Τεμάχιο 0,99 € 31 11 20 30,69 € 10,89 € 19,80 € 

42 Ριπζρι μαφρο (τριμμζνο 50 gr) Τεμάχιο 1,59 € 44 9 35 69,96 € 14,31 € 55,65 € 

43 Ρραλίνα φουντουκιοφ 1 KG Τεμάχιο 4,70 € 9 4 5 42,30 € 18,80 € 23,50 € 

44 ίγανθ (τριμμζνθ) 50 gr Τεμάχιο 1,00 € 130 26 104 130,00 € 26,00 € 104,00 € 

45 Σοκολάτα γάλακτοσ (70 gr) Τεμάχιο 1,12 € 472 95 377 528,64 € 106,40 € 422,24 € 

46 Φρυγανιά τριμμζνθ 400 gr Τεμάχιο 1,28 € 214 43 171 273,92 € 55,04 € 218,88 € 
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47 Μπζικιν πάουντερ (3*20 gr) (ςυςκ. 3) Τεμάχιο 0,40 € 34 7 27 13,60 € 2,80 € 10,80 € 

48 Βανίλιεσ (5*0,3 gr) (ςυςκ. 5) Τεμάχιο 0,50 € 36 8 28 18,00 € 4,00 € 14,00 € 

49 Μαγιά (3*9γρ) (ςυςκ. 3) Τεμάχιο 0,90 € 20 4 16 18,00 € 3,60 € 14,40 € 

50 Ηάχαρθ άχνθ 400γρ. Τεμάχιο 0,65 € 23 5 18 14,95 € 3,25 € 11,70 € 

51 
Φυςικόσ χυμόσ πορτοκάλι 250 ml 
(100% φυςικόσ χυμόσ) 

Τεμάχιο 0,80 € 1.360 272 1.088 1.088,00 € 217,60 € 870,40 € 

52 
Αναψυκτικά (Ρορτοκαλάδα – 
Λεμονάδα χωρίσ ανκρακικό) 330 ml 

Τεμάχιο 0,66 € 130 26 104 85,80 € 17,16 € 68,64 € 

53 
Αναψυκτικά (Ρορτοκαλάδα – 
Λεμονάδα χωρίσ ανκρακικό) 1,5 lit 

Τεμάχιο 1,33 € 130 26 104 172,90 € 34,58 € 138,32 € 

54 Αμμωνία 30γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 0,30 € 11 4 7 3,30 € 1,20 € 2,10 € 

55 Σόδα μαγειρικισ 20γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 0,30 € 11 4 7 3,30 € 1,20 € 2,10 € 

56 Κραςί άςπρο 750 ml  (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 2,40 € 8 4 4 19,20 € 9,60 € 9,60 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 7.148 1.453 5.695 9.290,78 € 1.890,75 € 7.400,03 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  ΚΛΛΟ 13% 994 205 789 2.068,00 € 429,22 € 1.638,78 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 24% 30 12 18 25,80 € 12,00 € 13,80 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 
   

11.384,58 € 2.331,97 € 9.052,61 € 

Α2.1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

CPV: 15411000-2 Ηωικά ι φυτικά ζλαια 

K.A.E. 60.6481 

    
  

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 
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Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

57 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 1 KG Κιλό 2,90 € 132 27 105 382,80 € 78,30 € 304,50 € 

58 Φαςολάκια κατεψυγμζνα 1 KG Κιλό 3,19 € 70 14 56 223,30 € 44,66 € 178,64 € 

59 Καλαμπόκι κατεψυγμζνο (500 gr) Κιλό 2,57 € 20 4 16 51,40 € 10,28 € 41,12 € 

60 Φφλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχιο 2,80 € 152 31 121 425,60 € 86,80 € 338,80 € 

61 
Ελαιόλαδο (ζξτρα παρκζνο, με 
οξφτθτα<=0,1, Ελλ. παραγωγισ) 5l 

Τεμάχιο 21,81 € 55 11 44 1.199,55 € 239,91 € 959,64 € 

62 Αραβοςιτζλαιο  5l Τεμάχιο 10,66 € 16 4 12 170,56 € 42,64 € 127,92 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 223 46 177 1.795,71 € 369,35 € 1.426,36 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 222 45 177 657,50 € 133,24 € 524,26 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 7.371 1.499 5.872 11.086,49 € 2.260,10 € 8.826,39 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 1.216 250 966 2.725,50 € 562,46 € 2.163,04 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24% 30 12 18 25,80 € 12,00 € 13,80 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       13.837,79 € 2.834,56 € 11.003,23 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       1.441,24 € 293,81 € 1.147,43 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       354,32 € 73,12 € 281,20 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       6,19 € 2,88 € 3,31 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       12.527,73 € 2.553,91 € 9.973,82 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       3.079,82 € 635,58 € 2.444,24 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 24%       31,99 € 14,88 € 17,11 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       15.639,54 € 3.204,37 € 12.435,17 € 

Α2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Α2.2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - Κ.Α.Ρ.Θ. (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 
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ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

K.A.E. 15.6699.001 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 2,40 € 500 100 400 1.200,00 € 240,00 € 960,00 € 

2 ΛΕΜΟΝΙ 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 2,40 € 450 90 360 1.080,00 € 216,00 € 864,00 € 

3 ΓΚΑΗΟΗΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 2,40 € 165 33 132 396,00 € 79,20 € 316,80 € 

4 COLA 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 3,10 € 350 70 280 1.085,00 € 217,00 € 868,00 € 

5 ΣΟΔΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 2,00 € 250 50 200 500,00 € 100,00 € 400,00 € 

6 ΝΕΑ ΜΙΚΑ 500lt (24τεμ) (Κιβϊτιο) Τεμάχιο 3,20 € 300 60 240 960,00 € 192,00 € 768,00 € 

7 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ 250 ML 
(100% ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ) 

Τεμάχιο 0,80 € 250 50 200 200,00 € 40,00 € 160,00 € 

8 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ (1 KG) Κιλό 15,00 € 210 42 168 3.150,00 € 630,00 € 2.520,00 € 

9 ΗΑΧΑΘ ΛΕΥΚΘ ΚΥΣΤΑΛΙΚΘ(1 KG) Κιλό 0,80 € 150 30 120 120,00 € 24,00 € 96,00 € 

10 
ΓΑΛΑ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜ. ΜΑΚΑΣ 
ΔΙΑΚΕΙΑΣ 400 GR 

Τεμάχιο 1,10 € 100 20 80 110,00 € 22,00 € 88,00 € 

11 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΜΕΙΔΕΣ ΡΛΘΕΣ 
10Χ15GR 

Τεμάχιο 1,00 € 150 30 120 150,00 € 30,00 € 120,00 € 

12 ΤΣΑΪ ΡΑΣΙΝΟ 20ΤΕΜ 1 ΚΟΥΤΙ Τεμάχιο 2,50 € 120 24 96 300,00 € 60,00 € 240,00 € 

13 ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500GR Τεμάχιο 2,30 € 100 20 80 230,00 € 46,00 € 184,00 € 

14 ΟΦΘΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 500GR Τεμάχιο 5,50 € 70 14 56 385,00 € 77,00 € 308,00 € 

15 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 200GR Τεμάχιο 7,00 € 80 26 54 560,00 € 182,00 € 378,00 € 





 

76 

 

16 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΟΥ 500GR Κιλό 7,50 € 90 18 72 675,00 € 135,00 € 540,00 € 

17 ΗΑΧΑΘ ΚΑΣΤΑΝΘ 1 ΚΙΛΟ Τεμάχιο 1,00 € 50 10 40 50,00 € 10,00 € 40,00 € 

18 
ΦΙΛΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ (ΣΥΣΚ. 40 
ΤΕΜ) (Φ.Ρ.Α. 24%) 

Τεμάχιο 0,80 € 50 10 40 40,00 € 8,00 € 32,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 2.935 597 2.338 7.206,00 € 1.511,20 € 5.694,80 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 450 90 360 3.945,00 € 789,00 € 3.156,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 24% 50 10 40 40,00 € 8,00 € 32,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       11.191,00 € 2.308,20 € 8.882,80 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       936,78 € 196,46 € 740,32 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       512,85 € 102,57 € 410,28 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       9,60 € 1,92 € 7,68 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       8.142,78 € 1.707,66 € 6.435,12 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       4.457,85 € 891,57 € 3.566,28 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 24%       49,60 € 9,92 € 39,68 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       12.650,23 € 2.609,15 € 10.041,08 € 

 

Α3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Α3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

K.A.E. 10.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 
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Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ 1 κ.) Κιλό 1,30 € 38 8 30 49,40 € 10,40 € 39,00 € 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχιο 1,80 € 260 40 220 468,00 € 72,00 € 396,00 € 

3 Δθμθτριακά (Κορν Φλζικσ)375gr Τεμάχιο 1,95 € 125 30 95 243,75 € 58,50 € 185,25 € 

4 Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ 375gr Τεμάχιο 3,49 € 45 15 30 157,05 € 52,35 € 104,70 € 

5 Ελιζσ (μαφρεσ) Κιλό 9,00 € 24 5 19 216,00 € 45,00 € 171,00 € 

6 Κρζμα γάλακτοσ 1 λίτρο Τεμάχιο 8,00 € 11 2 9 88,00 € 16,00 € 72,00 € 

7 Κομπόςτα οδάκινο 820gr  Τεμάχιο 2,50 € 7 1 6 17,50 € 2,50 € 15,00 € 

8 Κρικαράκι (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 0,87 € 110 15 95 95,70 € 13,05 € 82,65 € 

9 Λαηάνια 1kg Κιλό 2,00 € 6 3 3 12,00 € 6,00 € 6,00 € 

10 Μακαρόνια παςτίτςιο 500 γρ. Τεμάχιο 1,13 € 35 5 30 39,55 € 5,65 € 33,90 € 

11 Μακαρόνια πάςτεσ 500 γρ. Τεμάχιο 0,86 € 310 60 250 266,60 € 51,60 € 215,00 € 

12 Μζλι 1kg Τεμάχιο 9,50 € 52 12 40 494,00 € 114,00 € 380,00 € 

13 φηι άςπρο 500gr  Κιλό 1,68 € 40 10 30 67,20 € 16,80 € 50,40 € 

14 φηι κίτρινο 500gr Κιλό 1,95 € 80 15 65 156,00 € 29,25 € 126,75 € 

15 Σταφίδεσ (ξανκζσ)200gr Τεμάχιο 1,77 € 14 2 12 24,78 € 3,54 € 21,24 € 

16 Φακζσ ψιλζσ(ςυςκ. 500gr Κιλό 2,00 € 52 12 40 104,00 € 24,00 € 80,00 € 

17 Φαρίνα (ςυςκ. 500 γρ.) Κιλό 0,77 € 34 4 30 26,18 € 3,08 € 23,10 € 

18 Φαςόλια ξερά (ςυςκ. 500gr) Τεμάχιο 2,00 € 50 10 40 100,00 € 20,00 € 80,00 € 

19 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 1kg Κιλό 2,90 € 67 12 55 194,30 € 34,80 € 159,50 € 

20 Φαςολάκια κατεψυγμζνα 1kg Κιλό 3,19 € 75 10 65 239,25 € 31,90 € 207,35 € 

21 Χυλοπίτεσ Τεμάχιο 0,83 € 44 6 38 36,52 € 4,98 € 31,54 € 
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22 Βοφτυρο ηωικισ προελ. (250 gr) Τεμάχιο 3,23 € 15 2 13 48,45 € 6,46 € 41,99 € 

23 Καλαμπόκι κατεψυγμζνο (500 γρ.) Κιλό 2,57 € 9 2 7 23,13 € 5,14 € 17,99 € 

24 Νιςεςτζ 400gr Τεμάχιο 0,75 € 12 4 8 9,00 € 3,00 € 6,00 € 

25 εβφκια 500gr Κιλό 2,15 € 21 6 15 45,15 € 12,90 € 32,25 € 

26 Ρλθγοφρι 500gr Κιλό 1,33 € 10 2 8 13,30 € 2,66 € 10,64 € 

27 Ταχίνι με μζλι 500gr Τεμάχιο 3,75 € 25 5 20 93,75 € 18,75 € 75,00 € 

28 Τοςτ με ψωμί ολικισ άλεςθσ 500gr Τεμάχιο 1,98 € 55 15 40 108,90 € 29,70 € 79,20 € 

29 Σιμιγδάλι ψιλό 500gr Τεμάχιο 0,86 € 15 5 10 12,90 € 4,30 € 8,60 € 

30 Αλάτι ψιλό (ςακουλάκι 1κιλοφ) Κιλό 1,40 € 15 3 12 21,00 € 4,20 € 16,80 € 

31 Βοφτυρο φυτικισ προελ.500gr Τεμάχιο 2,35 € 125 15 110 293,75 € 35,25 € 258,50 € 

32 Ηάχαρθ (1κιλό) Κιλό 0,71 € 48 8 40 34,08 € 5,68 € 28,40 € 

33 Κακάο (1κιλό) Κιλό 6,20 € 7 2 5 43,40 € 12,40 € 31,00 € 

34 Κανζλα ξφλο 50gr Τεμάχιο 0,90 € 13 3 10 11,70 € 2,70 € 9,00 € 

35 Κανζλα ςκόνθ 50gr Τεμάχιο 0,62 € 13 3 10 8,06 € 1,86 € 6,20 € 

36 Μαρμελάδα 380gr. Τεμάχιο 1,20 € 65 15 50 78,00 € 18,00 € 60,00 € 

37 Μοςχοκάρυδο τριμμζνο 25gr Τεμάχιο 1,02 € 11 3 8 11,22 € 3,06 € 8,16 € 

38 Μπιςκότα γεμιςτά 200gr Τεμάχιο 1,02 € 27 15 12 27,54 € 15,30 € 12,24 € 

39 Μπιςκότα ΡΤΙ-ΜΡΕ 225gr Τεμάχιο 0,80 € 210 20 190 168,00 € 16,00 € 152,00 € 

40 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ 240gr  Τεμάχιο 0,94 € 17 5 12 15,98 € 4,70 € 11,28 € 

41 Ντομάτα ςτον τρίφτθ 500 gr Τεμάχιο 0,84 € 570 90 480 478,80 € 75,60 € 403,20 € 

42 Ξφδι 400ml Τεμάχιο 0,71 € 90 25 65 63,90 € 17,75 € 46,15 € 

43 Ρελτζ ντομάτασ 500gr Τεμάχιο 1,20 € 28 8 20 33,60 € 9,60 € 24,00 € 

44 Ριπζρι κόκκινο (τριμμζνο 50gr) Τεμάχιο 0,99 € 17 5 12 16,83 € 4,95 € 11,88 € 
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45 Ριπζρι μαφρο (τριμμζνο 50 gr) Τεμάχιο 1,59 € 25 5 20 39,75 € 7,95 € 31,80 € 

46 Ρραλίνα φουντουκιοφ 1kg  Τεμάχιο 4,70 € 8 5 3 37,60 € 23,50 € 14,10 € 

47 ίγανθ (τριμμζνθ) 50 gr Τεμάχιο 1,00 € 10 5 5 10,00 € 5,00 € 5,00 € 

48 Σοκολάτα γάλακτοσ (70gr) Τεμάχιο 1,12 € 40 5 35 44,80 € 5,60 € 39,20 € 

49 Φρυγανιά τριμμζνθ 400gr Τεμάχιο 1,28 € 38 6 32 48,64 € 7,68 € 40,96 € 

50 Φφλλο χωριάτικο για πίτα 750gr Τεμάχιο 2,80 € 35 10 25 98,00 € 28,00 € 70,00 € 

51 Μπζικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχιο 0,40 € 17 5 12 6,80 € 2,00 € 4,80 € 

52 Βανίλιεσ (5*0,3gr)  Τεμάχιο 0,50 € 33 8 25 16,50 € 4,00 € 12,50 € 

53 Μαγιά (3*9gr) Τεμάχιο 0,90 € 16 4 12 14,40 € 3,60 € 10,80 € 

54 Ηάχαρθ άχνθ 400gr. Τεμάχιο 0,65 € 14 4 10 9,10 € 2,60 € 6,50 € 

55 
Φυςικόσ χυμόσ πορτοκάλι 250 ml 
(100% φυςικόσ χυμόσ) 

Τεμάχιο 0,80 € 220 30 190 176,00 € 24,00 € 152,00 € 

56 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχιο 0,66 € 105 10 95 69,30 € 6,60 € 62,70 € 

57 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχιο 1,33 € 50 10 40 66,50 € 13,30 € 53,20 € 

58 Αμμωνία 30γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 0,30 € 16 4 12 4,80 € 1,20 € 3,60 € 

59 Σόδα μαγειρικισ 20γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 0,30 € 26 6 20 7,80 € 1,80 € 6,00 € 

60 Κραςί άςπρο 750ml (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 2,40 € 13 5 8 31,20 € 12,00 € 19,20 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 2.982 543 2.439 4.149,22 € 814,98 € 3.334,24 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  ΚΛΛΟ 13% 526 102 424 1.244,39 € 244,21 € 1.000,18 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 24% 55 15 40 43,80 € 15,00 € 28,80 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 
   

5.437,41 € 1.074,19 € 4.363,22 € 

Α3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 
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CPV: 15411000-2 Ηωικά ι φυτικά ζλαια 

K.A.E. 10.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

61 
Ελαιόλαδο (ζξτρα παρκζνο, με 
οξφτθτα<=0,1, Ελλ. παραγωγισ) 5l 

Τεμάχιο 21,81 € 32 10 22 697,92 € 218,10 € 479,82 € 

62 Αραβοςιτζλαιο  5l Τεμάχιο 10,66 € 16 4 12 170,56 € 42,64 € 127,92 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 48 14 34 868,48 € 260,74 € 607,74 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 3.030 557 2.473 5.017,70 € 1.075,72 € 3.941,98 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 526 102 424 1.244,39 € 244,21 € 1.000,18 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24% 55 15 40 43,80 € 15,00 € 28,80 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       6.305,89 € 1.334,93 € 4.970,96 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       652,30 € 139,84 € 512,46 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       161,77 € 31,75 € 130,02 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       10,51 € 3,60 € 6,91 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       5.670,00 € 1.215,56 € 4.454,44 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       1.406,16 € 275,96 € 1.130,20 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 24%       54,31 € 18,60 € 35,71 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       7.130,47 € 1.510,12 € 5.620,35 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 2021-2022 ΜΕ ΡΟΛΥΕΤΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% ΚΑΛ 24% 
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45.515,18 € ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α. & 51.471,59 € ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α.





 

82 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ - ΤΜΘΜΑ Βϋ 

(ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ) 

(CPV: 03221000-6 Λαχανικά) 

(CPV: 03222000-3 Φροφτα και Καρποί) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Β1 Ν.Ρ.Δ.Δ. - Β2 Ν.Ρ.Λ.Δ. (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Β1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Β1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ 

CPV: 03221000-6 Λαχανικά 

K.A.E. 60.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Αγγοφρια Τεμάχιο 0,46 € 298 60 238 137,08 € 27,60 € 109,48 € 

2 Άνθκοσ Τεμάχιο 0,50 € 104 21 83 52,00 € 10,50 € 41,50 € 

3 Καρότα Κιλό 0,97 € 250 50 200 242,50 € 48,50 € 194,00 € 

4 Κολοκυκάκια Κιλό 1,55 € 70 14 56 108,50 € 21,70 € 86,80 € 

5 Κρεμμφδια (Ξθρά) Κιλό 0,79 € 250 50 200 197,50 € 39,50 € 158,00 € 

6 Κρεμμφδια (φρζςκα) Τεμάχιο 0,59 € 50 10 40 29,50 € 5,90 € 23,60 € 

7 Λάχανο άςπρο Κιλό 0,69 € 89 18 71 61,41 € 12,42 € 48,99 € 
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8 Λεμόνια Κιλό 1,68 € 80 16 64 134,40 € 26,88 € 107,52 € 

9 Μαϊντανόσ Τεμάχιο 0,50 € 226 45 181 113,00 € 22,50 € 90,50 € 

10 Μανιτάρια  Τεμάχιο 1,20 € 18 4 14 21,60 € 4,80 € 16,80 € 

11 Μαροφλια Τεμάχιο 0,64 € 233 47 186 149,12 € 30,08 € 119,04 € 

12 Μελιτηάνεσ Κιλό 1,50 € 50 10 40 75,00 € 15,00 € 60,00 € 

13 Μπρόκολα  Κιλό 1,89 € 87 18 69 164,43 € 34,02 € 130,41 € 

14 Ντομάτεσ (Ρρεβζηθσ) Κιλό 1,59 € 320 64 256 508,80 € 101,76 € 407,04 € 

15 Ρατάτεσ (Νευροκοπίου) Κιλό 0,75 € 1.480 296 1.184 1.110,00 € 222,00 € 888,00 € 

16 Ριπεριζσ για γεμιςτά Κιλό 3,49 € 83 17 66 289,67 € 59,33 € 230,34 € 

17 Σζλινο Κιλό 2,90 € 35 7 28 101,50 € 20,30 € 81,20 € 

18 Σκόρδα Τεμάχιο 0,50 € 43 9 34 21,50 € 4,50 € 17,00 € 

19 Σπανάκι  Κιλό 2,88 € 91 18 73 262,08 € 51,84 € 210,24 € 

20 Φαςολάκια  Κιλό 3,14 € 72 14 58 226,08 € 43,96 € 182,12 € 

21 Ρράςα Κιλό 1,89 € 30 6 24 56,70 € 11,34 € 45,36 € 

22 Ραντηάρια Κιλό 1,69 € 30 6 24 50,70 € 10,14 € 40,56 € 

23 Κουνουπίδι Κιλό 2,14 € 59 12 47 126,26 € 25,68 € 100,58 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 972 196 776 523,80 € 105,88 € 417,92 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 3.076 616 2.460 3.715,53 € 744,37 € 2.971,16 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       4.239,33 € 850,25 € 3.389,08 € 

Β1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ 

CPV: 03222000-3 Φροφτα και Καρποί 

K.A.E. 60.6481 
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ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Αχλάδια  Κιλό 1,97 € 560 112 448 1.103,20 € 220,64 € 882,56 € 

2 Βερίκοκα  Κιλό 2,19 € 105 21 84 229,95 € 45,99 € 183,96 € 

3 Καρποφηια Κιλό 0,60 € 215 43 172 129,00 € 25,80 € 103,20 € 

4 Μανταρίνια  Κιλό 0,95 € 210 42 168 199,50 € 39,90 € 159,60 € 

5 Μιλα  Κιλό 1,58 € 865 173 692 1.366,70 € 273,34 € 1.093,36 € 

6 Μπανάνεσ  Κιλό 1,75 € 715 143 572 1.251,25 € 250,25 € 1.001,00 € 

7 Νεκταρίνια  Κιλό 2,49 € 80 16 64 199,20 € 39,84 € 159,36 € 

8 Ρεπόνια Κιλό 1,39 € 215 43 172 298,85 € 59,77 € 239,08 € 

9 Ρορτοκάλια  Κιλό 1,24 € 235 47 188 291,40 € 58,28 € 233,12 € 

10 οδάκινα Κιλό 2,11 € 140 28 112 295,40 € 59,08 € 236,32 € 

11 Σταφφλια  Κιλό 2,50 € 85 17 68 212,50 € 42,50 € 170,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 3.425 685 2.740 5.576,95 € 1.115,39 € 4.461,56 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       523,80 € 105,88 € 417,92 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13%       9.292,48 € 1.859,76 € 7.432,72 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       9.816,28 € 1.965,64 € 7.850,64 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       68,09 € 13,76 € 54,33 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       1.208,02 € 241,77 € 966,25 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       591,89 € 119,64 € 472,25 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       10.500,50 € 2.101,53 € 8.398,97 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       11.092,39 € 2.221,17 € 8.871,22 € 





 

85 

 

 

Β2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Β2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ 

CPV: 03221000-6 Λαχανικά 

K.A.E. 10.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Αγγοφρια Τεμάχιο 0,46 € 105 10 95 48,30 € 4,60 € 43,70 € 

2 Άνθκοσ Τεμάχιο 0,50 € 105 30 75 52,50 € 15,00 € 37,50 € 

3 Καρότα Κιλό 0,97 € 170 30 140 164,90 € 29,10 € 135,80 € 

4 Κολοκυκάκια Κιλό 1,55 € 60 10 50 93,00 € 15,50 € 77,50 € 

5 Κρεμμφδια (Ξθρά) Κιλό 0,79 € 180 40 140 142,20 € 31,60 € 110,60 € 

6 Κρεμμφδια (φρζςκα) Τεμάχιο 0,59 € 35 10 25 20,65 € 5,90 € 14,75 € 

7 Λάχανο άςπρο Κιλό 0,69 € 53 15 38 36,57 € 10,35 € 26,22 € 

8 Λεμόνια Κιλό 1,68 € 85 20 65 142,80 € 33,60 € 109,20 € 

9 Μαϊντανόσ Τεμάχιο 0,50 € 120 40 80 60,00 € 20,00 € 40,00 € 

10 Μανιτάρια  Τεμάχιο 1,20 € 16 4 12 19,20 € 4,80 € 14,40 € 

11 Μαροφλια Τεμάχιο 0,64 € 95 30 65 60,80 € 19,20 € 41,60 € 

12 Μελιτηάνεσ Κιλό 1,50 € 25 5 20 37,50 € 7,50 € 30,00 € 

13 Μπρόκολα  Κιλό 1,89 € 85 20 65 160,65 € 37,80 € 122,85 € 
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14 Ντομάτεσ (Ρρεβζηθσ) Κιλό 1,59 € 155 10 145 246,45 € 15,90 € 230,55 € 

15 Ρατάτεσ (Νευροκοπίου) Κιλό 0,75 € 440 120 320 330,00 € 90,00 € 240,00 € 

16 Ριπεριζσ για γεμιςτά Κιλό 3,49 € 17 2 15 59,33 € 6,98 € 52,35 € 

17 Σζλινο Κιλό 2,90 € 15 3 12 43,50 € 8,70 € 34,80 € 

18 Σκόρδα Τεμάχιο 0,50 € 35 10 25 17,50 € 5,00 € 12,50 € 

19 Σπανάκι  Κιλό 2,88 € 80 20 60 230,40 € 57,60 € 172,80 € 

20 Φαςολάκια  Κιλό 3,14 € 30 5 25 94,20 € 15,70 € 78,50 € 

21 Ρράςα Κιλό 1,89 € 15 5 10 28,35 € 9,45 € 18,90 € 

22 Ραντηάρια Κιλό 1,69 € 25 5 20 42,25 € 8,45 € 33,80 € 

23 Κουνουπίδι Κιλό 2,14 € 35 10 25 74,90 € 21,40 € 53,50 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 511 134 377 278,95 € 74,50 € 204,45 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 1.470 320 1.150 1.927,00 € 399,63 € 1.527,37 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 
   

2.205,95 € 474,13 € 1.731,82 € 

Β2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ 

CPV: 03222000-3 Φροφτα και Καρποί 

K.A.E. 10.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Αχλάδια  Κιλό 1,97 € 250 60 190 492,50 € 118,20 € 374,30 € 

2 Βερίκοκα  Κιλό 2,19 € 32 2 30 70,08 € 4,38 € 65,70 € 
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3 Καρποφηια Κιλό 0,60 € 37 2 35 22,20 € 1,20 € 21,00 € 

4 Μανταρίνια  Κιλό 0,95 € 100 30 70 95,00 € 28,50 € 66,50 € 

5 Μιλα  Κιλό 1,58 € 350 100 250 553,00 € 158,00 € 395,00 € 

6 Μπανάνεσ  Κιλό 1,75 € 380 130 250 665,00 € 227,50 € 437,50 € 

7 Νεκταρίνια  Κιλό 2,49 € 50 5 45 124,50 € 12,45 € 112,05 € 

8 Ρεπόνια Κιλό 1,39 € 38 3 35 52,82 € 4,17 € 48,65 € 

9 Ρορτοκάλια  Κιλό 1,24 € 120 50 70 148,80 € 62,00 € 86,80 € 

10 οδάκινα Κιλό 2,11 € 37 2 35 78,07 € 4,22 € 73,85 € 

11 Σταφφλια  Κιλό 2,50 € 17 2 15 42,50 € 5,00 € 37,50 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 1.411 386 1.025 2.344,47 € 625,62 € 1.718,85 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       278,95 € 74,50 € 204,45 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13%       4.271,47 € 1.025,25 € 3.246,22 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       4.550,42 € 1.099,75 € 3.450,67 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       36,26 € 9,69 € 26,58 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       555,29 € 133,28 € 422,01 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       315,21 € 84,19 € 231,03 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       4.826,76 € 1.158,53 € 3.668,23 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       5.141,97 € 1.242,72 € 3.899,26 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ/ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΟΥΤΑ ΓΙΑ 2021-2022 ΜΕ ΡΟΛΥΕΤΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% 

 

14.366,70 € ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α. & 16.234,36 € ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ - ΤΜΘΜΑ Γϋ 

(ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ) 

(CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Γ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ (ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ/ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ) - Γ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. - Γ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Γ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

Γ1.1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ-ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ  (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε 
διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

Κ.Α.Ε. 15.6481.001 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Χοιρινό (ςε ςυςκευαςία του ενόσ κιλοφ) Κιλό 6,00 € 800 200 600 4.800,00 € 1.200,00 € 3.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 800 200 600 4.800,00 € 1.200,00 € 3.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       4.800,00 € 1.200,00 € 3.600,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       624,00 € 156,00 € 468,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       5.424,00 € 1.356,00 € 4.068,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       5.424,00 € 1.356,00 € 4.068,00 € 

Γ1.2 ΔΘΜΟΣ  ΗΛΤΣΑΣ – ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΛΟΛΡΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ)  (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί 
τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 
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CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

Κ.Α.Ε. 15.6471 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Χοιρινό (ςε ςυςκευαςία του ενόσ κιλοφ) Κιλό 6,00 € 170 20 150 1.020,00 € 120,00 € 900,00 € 

2 Κοτόπουλο Κιλό 2,50 € 180 20 160 450,00 € 50,00 € 400,00 € 

3 Ρροβατίνα Κιλό 5,00 € 100 0 100 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

4 Χοιρινά ςουβλάκια Κιλό 5,00 € 130 80 50 650,00 € 400,00 € 250,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 580 120 460 2.620,00 € 570,00 € 2.050,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       2.620,00 € 570,00 € 2.050,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       340,60 € 74,10 € 266,50 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       2.960,60 € 644,10 € 2.316,50 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       2.960,60 € 644,10 € 2.316,50 € 

Γ1.3 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΕΚΝΛΚΕΣ ΕΟΤΕΣ) (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

Κ.Α.Ε. 00.6443 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 
Χοιρινό (ςε ςυςκευαςία του ενόσ 
κιλοφ) 

Κιλό 6,00 € 150 0 150 900,00 € 0,00 € 900,00 € 
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2 Κοτόπουλο Κιλό 2,50 € 160 0 160 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

3 Ρροβατίνα Κιλό 5,00 € 150 0 150 750,00 € 0,00 € 750,00 € 

4 Χοιρινά ςουβλάκια Κιλό 5,00 € 30 0 30 150,00 € 0,00 € 150,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 490 0 490 2.200,00 € 0,00 € 2.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       2.200,00 € 0,00 € 2.200,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       286,00 € 0,00 € 286,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       2.486,00 € 0,00 € 2.486,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       2.486,00 € 0,00 € 2.486,00 € 

 

Γ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Γ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ  (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

K.A.E. 60.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Κιμάσ νωπόσ από μοςχάρι Κιλό 8,50 € 455 91 364 3.867,50 € 773,50 € 3.094,00 € 

2 Κοτόπουλο (νωπό ολόκλθρο) Κιλό 3,50 € 635 127 508 2.222,50 € 444,50 € 1.778,00 € 

3 Κρζασ μοςχάρι (χωρίσ κόκαλο) Κιλό 10,50 € 80 16 64 840,00 € 168,00 € 672,00 € 

4 Στικοσ κοτόπουλο Κιλό 7,00 € 145 29 116 1.015,00 € 203,00 € 812,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 1.315 263 1.052 7.945,00 € 1.589,00 € 6.356,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       7.945,00 € 1.589,00 € 6.356,00 € 
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Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       1.032,85 € 206,57 € 826,28 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       8.977,85 € 1.795,57 € 7.182,28 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       8.977,85 € 1.795,57 € 7.182,28 € 

Γ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Γ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

K.A.E. 10.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Κιμάσ νωπόσ από μοςχάρι Κιλό 8,50 € 85 10 75 722,50 € 85,00 € 637,50 € 

2 Κοτόπουλο (νωπό ολόκλθρο) Κιλό 3,50 € 100 20 80 350,00 € 70,00 € 280,00 € 

3 Κρζασ μοςχάρι (χωρίσ κόκαλο) Κιλό 10,50 € 60 10 50 630,00 € 105,00 € 525,00 € 

4 Στικοσ κοτόπουλο Κιλό 7,00 € 75 10 65 525,00 € 70,00 € 455,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 320 50 270 2.227,50 € 330,00 € 1.897,50 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       2.227,50 € 330,00 € 1.897,50 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       289,58 € 42,90 € 246,68 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       2.517,08 € 372,90 € 2.144,18 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       2.517,08 € 372,90 € 2.144,18 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 2021-2022 ΜΕ ΡΟΛΥΕΤΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% 

19.792,50 € ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α. & 22.365,53 € ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ - ΤΜΘΜΑ Δϋ 

(ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ) 

(CPV: 15221000-3 Κατεψυγμζνα ψάρια) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Δ1 Ν.Ρ.Δ.Δ. - Δ2 Ν.Ρ.Λ.Δ. (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Δ1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Δ1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15221000-3 Κατεψυγμζνα ψάρια 

K.A.E. 60.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Κοκκινόψαρο Κιλό 7,20 € 101 20 81 727,20 € 144,00 € 583,20 € 

2 Βακαλάοσ φιλζτο Κιλό 8,00 € 125 25 100 1.000,00 € 200,00 € 800,00 € 

3 Ρζρκα φιλζτο Κιλό 12,50 € 144 29 115 1.800,00 € 362,50 € 1.437,50 € 

4 Φιλζτο γλϊςςασ Κιλό 13,10 € 129 26 103 1.689,90 € 340,60 € 1.349,30 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 499 100 399 5.217,10 € 1.047,10 € 4.170,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       5.217,10 € 1.047,10 € 4.170,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       678,22 € 136,12 € 542,10 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       5.895,32 € 1.183,22 € 4.712,10 € 
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ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       5.895,32 € 1.183,22 € 4.712,10 € 

 

Δ2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Δ2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15221000-3 Κατεψυγμζνα ψάρια 

K.A.E. 10.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Κοκκινόψαρο Κιλό 7,20 € 9 2 7 64,80 € 14,40 € 50,40 € 

2 Βακαλάοσ φιλζτο Κιλό 8,00 € 9 2 7 72,00 € 16,00 € 56,00 € 

3 Ρζρκα φιλζτο Κιλό 12,50 € 9 2 7 112,50 € 25,00 € 87,50 € 

4 Φιλζτο γλϊςςασ Κιλό 13,10 € 170 10 160 2.227,00 € 131,00 € 2.096,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 197 16 181 2.476,30 € 186,40 € 2.289,90 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       2.476,30 € 186,40 € 2.289,90 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       321,92 € 24,23 € 297,69 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       2.798,22 € 210,63 € 2.587,59 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       2.798,22 € 210,63 € 2.587,59 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΘΝΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΥΕΤΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% 

 

7.693,40 € ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α. & 8.693,54 € ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ - ΤΜΘΜΑ Εϋ 

(ΓΑΛΑΚΤΟΜΛΚΑ ΕΛΔΘ ) 

(CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Ε2 Ν.Ρ.Δ.Δ. - Ε3 Ν.Ρ.Λ.Δ. (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Ε2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Ε2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΛΚΑ ΕΛΔΘ 

CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 

K.A.E. 60.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 
Γάλα Συμπυκνωμζνο μακράσ 
διαρκείασ 400 gr 

Τεμάχιο 1,10 € 70 14 56 77,00 € 15,40 € 61,60 € 

2 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 

Λίτρο) 
Τεμάχιο 1,24 € 2.300 460 1.840 2.852,00 € 570,40 € 2.281,60 € 

3 Γιαοφρτι πλιρεσ Ρρόβειο 200 gr Τεμάχιο 1,20 € 500 100 400 600,00 € 120,00 € 480,00 € 

4 Γραβιζρα Αϋ ποιότθτασ (1 KG) Κιλό 10,80 € 217 44 173 2.343,60 € 475,20 € 1.868,40 € 

5 Τυρί φζτα εγχϊριο  (1 KG) Κιλό 9,80 € 219 44 175 2.146,20 € 431,20 € 1.715,00 € 

6 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ (1 KG) Κιλό 8,50 € 62 13 49 527,00 € 110,50 € 416,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 2.870 574 2.296 3.529,00 € 705,80 € 2.823,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 498 101 397 5.016,80 € 1.016,90 € 3.999,90 € 
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ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 
   

8.545,80 € 1.722,70 € 6.823,10 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 
   

458,77 € 91,75 € 367,02 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13% 
   

652,19 € 132,20 € 519,99 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 
   

3.987,77 € 797,55 € 3.190,22 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13% 
   

5.668,99 € 1.149,10 € 4.519,89 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 
   

9.656,76 € 1.946,65 € 7.710,11 € 

 

Ε3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Ε3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΛΚΑ ΕΛΔΘ 

CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 

K.A.E. 10.6481 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 
Γάλα Συμπυκνωμζνο μακράσ 
διαρκείασ 400 gr 

Τεμάχιο 1,10 € 300 50 250 330,00 € 55,00 € 275,00 € 

2 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ (1 

λίτρο) 
Τεμάχιο 1,24 € 130 30 100 161,20 € 37,20 € 124,00 € 

3 Γιαοφρτι πλιρεσ Ρρόβειο 200 gr Τεμάχιο 1,20 € 400 100 300 480,00 € 120,00 € 360,00 € 

4 Γραβιζρα Αϋ ποιότθτασ (1 KG) Κιλό 10,80 € 80 15 65 864,00 € 162,00 € 702,00 € 

5 Τυρί φζτα εγχϊριο  (1 KG) Κιλό 9,80 € 100 20 80 980,00 € 196,00 € 784,00 € 

6 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ (1 KG) Κιλό 8,50 € 30 5 25 255,00 € 42,50 € 212,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 830 180 650 971,20 € 212,20 € 759,00 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 210 40 170 2.099,00 € 400,50 € 1.698,50 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       3.070,20 € 612,70 € 2.457,50 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       126,26 € 27,59 € 98,67 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       272,87 € 52,07 € 220,81 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       1.097,46 € 239,79 € 857,67 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       2.371,87 € 452,57 € 1.919,31 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       3.469,33 € 692,35 € 2.776,98 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ ΔΩΔΕΚΑΜΘΝΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΥΕΤΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% 

 

11.616,00 € ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α. & 13.126,09 € ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 





 

97 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ -ΤΜΘΜΑ ΣΤϋ 

(ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ) 

(CPV: 15810000-9 Αρτοςκευάςματα, φρζςκα είδθ ηαχαροπλαςτικισ και γλυκίςματα) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

ΣΤ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΣΤ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. - ΣΤ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

ΣΤ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

ΣΤ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΕΚΝΛΚΕΣ ΕΟΤΕΣ) (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ 

CPV: 15810000-9 Αρτοςκευάςματα, φρζςκα είδθ ηαχαροπλαςτικισ και γλυκίςματα 

Κ.Α.Ε. 00.6443 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Αρτοπαραςκευάςματα - γλυκίςματα Κιλό 9,00 € 230,00 30,00 200,00 2.070,00 € 270,00 € 1.800,00 € 

2 Λουκοφμια Κιλό 4,50 € 150,00 50,00 100,00 675,00 € 225,00 € 450,00 € 

3 Λαγάνεσ Τεμάχιο 3,00 € 1.100,00 0,00 1.100,00 3.300,00 € 0,00 € 3.300,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 1.100 0 1.100 3.300,00 € 0,00 € 3.300,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 380 80 300 2.745,00 € 495,00 € 2.250,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       6.045,00 € 495,00 € 5.550,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       429,00 € 0,00 € 429,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       356,85 € 64,35 € 292,50 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       6.830,85 € 559,35 € 6.271,50 € 
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ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       6.830,85 € 559,35 € 6.271,50 € 

 

ΣΤ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΣΤ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ 

CPV: 15810000-9 Αρτοςκευάςματα, φρζςκα είδθ ηαχαροπλαςτικισ και γλυκίςματα 

K.A.E. 60.6481 

    

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-
2022) 

ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Ψωμί Σταρζνιο Κιλό 1,80 € 3.800 760 3.040 6.840,00 € 1.368,00 € 5.472,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 3.800 760 3.040 6.840,00 € 1.368,00 € 5.472,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       6.840,00 € 1.368,00 € 5.472,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       889,20 € 177,84 € 711,36 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       7.729,20 € 1.545,84 € 6.183,36 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       7.729,20 € 1.545,84 € 6.183,36 € 

 

ΣΤ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

ΣΤ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ 

CPV: 15810000-9 Αρτοςκευάςματα, φρζςκα είδθ ηαχαροπλαςτικισ και γλυκίςματα 

Κ.Α.Ε. 10.6481 
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ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 Ψωμί Σταρζνιο Κιλό 1,80 € 750 150 600 1.350,00 € 270,00 € 1.080,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 750 150 600 1.350,00 € 270,00 € 1.080,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       1.350,00 € 270,00 € 1.080,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       175,50 € 35,10 € 140,40 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       1.525,50 € 305,10 € 1.220,40 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       1.525,50 € 305,10 € 1.220,40 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΘΝΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΥΕΤΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% 

 

14.235,00 € ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α. & 16.085,55 € ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ -ΤΜΘΜΑ Θϋ 

ΓΑΛΑ ΦΕΣΚΟ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 

(CPV: 15511000-3 Γάλα) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ - ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Θ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - Θ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. - Θ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Θ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 

Θ1.1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ/ΜΟΝΛΜΟΛ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 10.6061.001 Τεμάχιο 1,24 € 264 44 220 327,36 € 54,56 € 272,80 € 

2 20.6061.001 Τεμάχιο 1,24 € 2.640 440 2.200 3.273,60 € 545,60 € 2.728,00 € 

3 25.6061.001 Τεμάχιο 1,24 € 528 88 440 654,72 € 109,12 € 545,60 € 

4 30.6061.001 Τεμάχιο 1,24 € 528 88 440 654,72 € 109,12 € 545,60 € 

5 35.6061.001 Τεμάχιο 1,24 € 264 44 220 327,36 € 54,56 € 272,80 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 4.224 704 3.520 5.237,76 € 872,96 € 4.364,80 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (10.6061.001)       369,92 € 61,65 € 308,26 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (20.6061.001)       3.699,17 € 616,53 € 3.082,64 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (25.6061.001)       739,83 € 123,31 € 616,53 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (30.6061.001)       739,83 € 123,31 € 616,53 € 
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 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (35.6061.001)       369,92 € 61,65 € 308,26 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       5.918,67 € 986,45 € 4.932,22 € 

Θ1.2 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ/ΛΔΑΧ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

6 20.6061.005 Τεμάχιο 1,24 € 528 88 440 654,72 € 109,12 € 545,60 € 

7 25.6061.005 Τεμάχιο 1,24 € 264 44 220 327,36 € 54,56 € 272,80 € 

8 30.6061.001 Τεμάχιο 1,24 € 528 88 440 654,72 € 109,12 € 545,60 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 1.320 220 1.100 1.636,80 € 272,80 € 1.364,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (20.6061.005) 
   

739,83 € 123,31 € 616,53 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (25.6061.005) 
   

369,92 € 61,65 € 308,26 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (30.6061.001) 
   

739,83 € 123,31 € 616,53 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 
 

  

1.109,75 € 184,96 € 924,79 € 

Θ1.3 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ/ΛΔΟΧ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 
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9 20.6061.003 Τεμάχιο 1,24 € 2.266 440 1.826 2.809,84 € 545,60 € 2.264,24 € 

10 25.6061.003 Τεμάχιο 1,24 € 924 132 792 1.145,76 € 163,68 € 982,08 € 

11 30.6061.003 Τεμάχιο 1,24 € 176 0 176 218,24 € 0,00 € 218,24 € 

12 35.6061.003 Τεμάχιο 1,24 € 3.256 484 2.772 4.037,44 € 600,16 € 3.437,28 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 6.622 1.056 5.566 8.211,28 € 1.309,44 € 6.901,84 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (20.6061.003) 
   

3.175,12 € 616,53 € 2.558,59 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (25.6061.003) 
   

1.294,71 € 184,96 € 1.109,75 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (30.6061.003) 
   

246,61 € 0,00 € 246,61 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (35.6061.003) 
   

4.562,31 € 678,18 € 3.884,13 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 
 

  

9.278,75 € 1.479,67 € 7.799,08 € 

Θ1.4 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ/ΛΔΑΧ/ΛΔΟΧ/ΚΑΚΑΛΣΤΛΕΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

13 15.6061 - ΛΔΑΧ Τεμάχιο 1,24 € 264 44 220 327,36 € 54,56 € 272,80 € 

14 15.6061 - ΛΔΟΧ Τεμάχιο 1,24 € 5.280 1.056 4.224 6.547,20 € 1.309,44 € 5.237,76 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 5.544 1.100 4.444 6.874,56 € 1.364,00 € 5.510,56 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (15.6061-ΙΔΑΧ) 
   

369,92 € 61,65 € 308,26 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (15.6061-ΙΔΟΧ) 
   

7.398,34 € 1.479,67 € 5.918,67 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 
 

  

7.768,26 € 1.541,32 € 6.226,93 € 
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ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  17.710 3.080 14.630 21.960,40 € 3.819,20 € 18.141,20 € 

Φ.Ρ.Α. 13% 
   

2.854,85 € 496,50 € 2.358,35 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 
   

24.815,25 € 4.315,70 € 20.499,55 € 

 

Θ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 

Θ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

K.A.E. 60.6063 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 

Λίτρο) 
Τεμάχιο 1,24 € 3.846 770 3.076 4.769,04 € 954,80 € 3.814,24 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 3.846 770 3.076 4.769,04 € 954,80 € 3.814,24 € 

Φ.Ρ.Α. 13%       619,97 € 124,12 € 495,85 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       5.389,01 € 1.078,92 € 4.310,09 € 

 

Θ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 

Θ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) (Για το Ρροςωπικό) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 
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K.A.E. 10.6061 

    
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 2021 2022 

1 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 

Λίτρο) 
Τεμάχιο 1,24 € 4.040 240 3800 5.009,60 € 297,60 € 4.712,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 4.040 240 3.800 5.009,60 € 297,60 € 4.712,00 € 

Φ.Ρ.Α. 13%       651,25 € 38,69 € 612,56 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       5.660,85 € 336,29 € 5.324,56 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΜΘΝΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΥΕΤΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% 

 

31.739,04 € ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ Φ.Ρ.Α. & 35.865,11 € ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΘΣ 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ (Φ.Ρ.Α. 13%) 144.599,22 € 

Φ.Ρ.Α. 13% 18.797,90 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ (Φ.Ρ.Α. 24%) 358,60 € 

Φ.Ρ.Α. 24% 86,06 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 144.957,82 € 
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ΣΥΝΟΛΛΚΟ Φ.Ρ.Α. 18.883,96 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 163.841,78 € 

 

ΣΥΝΤΑΧΚΘΚΕ 
Θ Συντάξαςα & Αναπλθρϊτρια 

Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Ρρομθκειϊν 
 

 

 
                                                     Δερβζνθ Ραραςκευι 

ΕΛΕΓΧΚΘΚΕ & ΚΕΩΘΚΘΚΕ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ 

 
 

 
 

Γρθγόριοσ Τςάμοσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 
 

Πλα τα είδθ πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ, προϊόντα εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ με τισ 

ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν 

και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ διατάξεισ αποκλειόμενθσ 

απολφτωσ τθσ προμικειασ κατϊτερθσ ποιότθτασ. 

Θ μεταφορά των προϊόντων πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του «Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν» και τισ ιςχφουςεσ 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Θ ςυςκευαςία των υπό προμικεια ειδϊν πρζπει να είναι κατάλλθλθ για τρόφιμα ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

 Ενδεικτικά ιςχφουν (όπωσ ενδεχομζνωσ ζχουν τροποποιθκεί): 

 Το Ρ.Δ. 79/2007 (Φ.Ε.Κ. 95/Α/2007) & το Ρ.Δ. 8/2012 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/2012) 

 Το Ρ.Δ. 23/2014 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/2014) 

 Ο Ν. 2741/28-9-1999 (Φ.Ε.Κ. 199 Α): «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων , άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ 
του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

 Ο Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24 Α/9-2-2007): «Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ.» 

 Ο Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α/8-8-2013): Κανόνεσ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και 
άλλεσ διατάξεισ ςε ςυνδυαςμό με τθν Υπουργικι απόφαςθ: Α2-718/2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β/31-07-2014) : 
Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) 

 Θ υπουργικι απόφαςθ: Υ1γ/ΓΡ/οικ.96967/2012 (Φ.Ε.Κ. 2718 Β/8-10-2012): «Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ 
λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ» ςε ςυνδυαςμό με τισ ςχετικζσ αντίςτοιχεσ 
διευκρινιςτικζσ μεταγενζςτερα εκδοκείςεσ Υ.Α. και εγκυκλίουσ. 

 Ο Κανονιςμόσ ΕΚ 1580/07 

Τα είδθ κα μεταφζρονται και κα παραδίδονται υποχρεωτικά με ειδικό όχθμα-ψυγείο, πλθν των ςυςκευαςμζνων 
προϊόντων που αναγράφουν ςτθ ςυςκευαςία ότι δεν χρειάηονται ψυγείο. Θ μεταφορά όλων των ανωτζρω ειδϊν 
κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα με ευκφνθ του προμθκευτι, ςε χϊρουσ που κα 
υποδείξει θ υπθρεςία και ςε ϊρεσ που κα κακορίηονται κάκε φορά από τουσ υπευκφνουσ κάκε τμιματοσ. Πλα 
τα είδθ κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πρζπει να πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σε 
όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ τροφίμων κα πρζπει να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία, εκτόσ και εάν 
αναφζρεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ / είδοσ, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6 μινεσ 
μετά τθ παράδοςθ των προϊόντων . Για ότι δεν προβλζπεται από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κα ιςχφουν οι 
εκάςτοτε Αγορανομικζσ - Κτθνιατρικζσ – Υγειονομικζσ και Κοινοτικζσ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ προϊόντων που κατά τθν παράδοςι τουσ 
πλθςιάηει θ θμερομθνία λιξθσ τουσ με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν ανοιχτεί οι ςυςκευαςίεσ τουσ και δεν 
ζχουνχρθςιμοποιθκεί.
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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

ΤΜΘΜΑ Α: Είδθ Ραντοπωλείου 
 

A/
A 

Ε Λ Δ Ο Σ  Χ Α  Α Κ Τ Θ  Λ Σ Τ Λ Κ Α 

1 Αλάτι - Ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιςθ, του καλαςςινοφ νεροφ ςτισ, αλυκζσ είτε από 
επεξεργαςία του ορυκτοφ άλατοσ των αλατωρυχείων. Θα πρζπει να ζχει λευκό χρϊμα και 
το υδατικό του διάλυμα να εμφανίηει ελαφριά μόνο κολερότθτα και να πλθροί τουσ. όρουσ 
του άρκρου 38 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
- Να διατίκεται ςε πλαςτικι ςυςκευαςία του 1 kg. 

2 Αλεφρι 
τφπου φαρίνα 

- Αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του, για όλεσ   τισ   χριςεισ,   το οποίο κα περιζχει 
επίςθσ διογκωτικά αρτοποιίασ, όπωσ μπζικιν πάουντερ. 
- Ρροϊόν άλεςθσ υγιοφσ ςίτου,   βιομθχανικά   κακαριςμζνο   από κάκε ανόργανθ ι 
οργανικι ουςία, να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ   και 
τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
- Να διατίκεται ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 500 gr. , ςτθν οποία κα αναγράφεται θ 
θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

3 Αλεφρι 
μαλακό 

- Να παράγεται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ και να πλθροί τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 

Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

- Να παραδίδεται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςίεσ 1000 γραμμαρίων ι 500 , 
αεροςτεγι με ζνδειξθ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. 

- Το αλεφρι κα πρζπει να είναι ςίτου τφπου 70%. 

- Να είναι αποκλειςτικά και μόνο προϊόν αλζςεωσ υγιοφσ ςίτου 

βιομθχανικϊσ κακαριςμζνου από πάςα ανόργανθ ι οργανικι ουςία. 

- Να παραδίδονται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςία με ατομικά χωρίςματα. 
-Τα χορθγοφμενα είδθ κα είναι Αϋ κατθγορίασ βάςει ποιότθτασ και βάςει βάρουσ 
κατθγορίασ Μ 53 gr ζωσ 63gr (ΩΟΣΚΟΡΘΜΕΝΑ) , επίςθσ κα είναι ςφμφωνα με τα 
αναγραφόμενα ςτα δελτία παραγγελίασ του Διμου. 
- Τα αυγά τθσ κατθγορίασ Αϋ πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά:  
- Α) Κζλυφοσ και μεμβράνθ φυςιολογικά, κακαρά, άκικτα. 
Β) Αεροκάλαμοσ: Φψοσ όχι μεγαλφτερο από 6 χιλιοςτά και αμετακίνθτοσ. 
Γ) Λεφκωμα αυγοφ: Κακαρό, διαυγζσ, ηελατινϊδουσ ςυςτάςεωσ, απαλλαγμζνο από πάςθσ 
φφςεωσ ξζνων ςωμάτων. 
Δ) Κρόκοσ αυγοφ: Ορατόσ ςτθν ωοςκόπθςθ μόνο υπό μορφι ςκιάσ χωρίσ εμφανι 
περίμετρο και απαλλαγμζνο από πάςθσ φφςεωσ ξζνων ςωμάτων. 
Ε) Σπζρμα: Μθ αιςκθτϊσ ορατό κατά τθν ωοςκόπθςθ. Στ) Οςμι: 

Απαλλαγμζνα από ξζνεσ οςμζσ. 

Η) Να μθν ζχουν κακαριςκεί με υγρά ι ξθρά μζκοδο. 
Θ) Να μθν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία διατθριςεωσ ι Ψφξεωσ. Θ) Υποχρεωτικζσ 
ενδείξεισ: 
-Επί των αυγϊν. Θ υποχρεωτικι ςιμανςθ κάκε αυγοφ με το διακριτικό αρικμό παραγωγοφ 

για ζλεγχο καταγωγισ και του τρόπου παραγωγισ. 
-Επί τθσ ςυςκευαςίασ των αυγϊν. Ο διακριτικόσ αρικμόσ του κζντρου ςυςκευαςίασ για τθ 
χϊρα μασ GR, θ ποιοτικι κατθγορία, θ κατθγορία βάρουσ, το όνομα ι τθν εταιρικι 
επωνυμία του κζντρου ωοςκοπιςεωσ και ςυςκευαςίασ, το ςιμα τθσ επιχείρθςθσ. Το 
διακριτικό αρικμό ςιμα τθσ κατθγορίασ Αϋςε κφκλο διαμζτρου τουλάχιςτον 12 
χιλιοςτομζτρων. Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ. Θ θμερομθνία ςυςκευαςίασ. 
- Θ παραλαβι και θ μεταφορά των νωπϊν αυγϊν να πλθροί τουσ όρουσ τθσ

 κείμενθσ Υγειονομικισ νομοκεςίασ 

«Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ». 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυγά 
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- Ζλεγχοσ μακροςκοπικόσ- χθμικόσ-μικροβιολογικόσ 
5 Νιφάδεσ δθμθτριακϊν 

τφπου κορν-φλζικσ   

 

  -   Το είδοσ να υπακοφει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 103 του Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν και 
τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονοµικζσ Διατάξεισ. Θ ςυςκευαςία κα πρζπει να φζρει 
ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 11 Κ.Τ.Ρ. περί επιςιμανςθσ και 
να είναι ειδικισ κατθγορίασ για παιδιά. Τα Δθμθτριακά κα είναι ολικισ αλζςεωσ με 
ςοκολάτα, από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ, ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 500 γρ. Δε κα περιζχουν 
χρωςτικζσ ουςίεσ και κα αναγράφονται οι εξισ ενδείξεισ:  

α). θμερομθνία λιξθσ,  

β). ςφνκεςθ του προϊόντοσ & γ). περιεκτικότθτα ςε βιταμίνεσ.  

 

6 Ελιζσ 

 

-Σε ςυςκευαςία του ενόσ κιλοφ χωρίσ κουκοφτςι και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Οι ελιζσ να 
είναι Α' ποιότθτασ, τφπου καλαμϊν μαφρεσ μεγάλεσ, να μθν είναι μαλακζσ, να διατίκενται ςε 
κατάλλθλθ ςυςκευαςία, εγκεκριμζνθ για τθν αποκικευςθ του προϊόντοσ. Οι Ελιζσ τφπου 
καλαµϊν να είναι υψθλισ διατροφικισ αξίασ, χωρίσ ςυντθρθτικά ςε ςυςκευαςία µε 
ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξφδι. Να ζχει φρουτϊδεσ γεφςθ και φυςικό καςτανόµαυρο χρϊµα.   

 

7 Κρζµα Γάλακτοσ  

 

-Να είναι του ενόσ (1) λίτρου, ςε χάρτινθ ςυςκευαςία, λιπαρά 3.5%, προϊόν υψθλισ 
παςτερίωςθσ, χωρίσ ςυντθρθτικά. 

 

8. Κομπόςτεσ (οδάκινο) 

 

-Θ κομπόςτα ςυςκευαςίασ 820 γρ., να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, τυποποιθµζνθ ςε κατάλλθλο 
ςφραγιςµζνο κουτί. Ελλθνικό προϊόν. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ θµεροµθνία λιξθσ - τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ εκτόσ ψυγείου 
- αποδεδειγµζνα ευρείασ κατανάλωςθσ, ςε μεταλλικό κουτί αναλλοίωτο και πρόςφατθσ 
παραγωγισ. 

 

9. Ηυμαρικά - πάςτεσ 
(κρικαράκι, λαηάνια, 
μακαρόνια παςτίτςιο & 

πάςτεσ, χυλοπίτεσ) 

 

 -Να είναι Αϋ ποιότθτασ από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ, παραςκευαςμζνα από 100% ςιμιγδάλι, 
πλοφςια ςε γλουτζνθ και νερό χωρίσ ηφμθ, ξθραινόμενα εντόσ ειδικϊν καλάμων με ελαφρά 
κζρμανςθ και ςε υγιεινζσ ςυνκικεσ.  

 -Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία παραγωγισ 
και λιξθσ του προϊόντοσ (πρόςφατθ παραγωγι με μακρινι θμερομθνία λιξθσ). Ο τόποσ 
παραςκευισ, όπωσ και του ςυςτιµατοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίµων, 
ςφµφωνα µε τα οριηόµενα από τουσ αντίςτοιχουσ  οργανιςµοφσ πιςτοποίθςθσ.  

- Τα ηυµαρικά (µακαρόνια, κοφτά, λαηάνια, κρικαράκι), δεν πρζπει να προζρχεται από 
µειονεκτικζσ πρϊτεσ φλεσ ι ατελοφσ επεξεργαςίασ. Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ των 
βραςµζνων µε νερό ι όχι ηυµαρικϊν πρζπει να είναι άµεπτοι. Απαγορεφεται ο τεχνθτόσ 
χρωµατιςµόσ των ηυµαρικϊν, θ προςκικθ ςυντθρθτικϊν και θ προςφορά ςτθν κατανάλωςθ 
ηυµαρικϊν που εµφανίηουν ςυµπτϊµατα προςβολισ από ςκϊλθκεσ ι ακάρεα. 

 -Θ ςυςκευαςία να είναι του κακαροφ βάρουσ ½ κιλοφ (Νο 2 & Νο 6). Οι χυλοπίτεσ να είναι 
από ςκλθρό ςιμιγδάλι ςίτου και γάλα, χωρίσ αυγά. Θ μεταφορά των προϊόντων να πλθρεί 
τουσ όρουσ του άρκρου 115 του «Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν» και τισ ιςχφουςεσ 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Να τθροφν τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. 

Ζλεγχοσ μακροςκοπικόσ: χθμικόσ - μικροβιολογικόσ. 

 

10 Μζλι 

 

-Να μθν ζχει αφαιρεκεί θ γφρθ ι άλλο ειδικό ςυςτατικό. 

Να προζρχεται από άνκθ, κωνοφόρα ι κυμάρι φυςικό, όπωσ ορίηεται με τθν Οδθγία 2001/ 
110 τθσ ΕΕ (ΦΕΚ 641, 23-05-2002, τ. Βϋ) και τοφτο να αναφζρεται ςτθν ετικζτα ςυςκευαςίασ. 
Θ ςυςκευαςία να είναι ςε γυάλινα βάηα και να αναφζρεται θ λζξθ «μζλι». 

Το µζλι, κα πρζπει να είναι αγνό, ανεπεξζργαςτο προϊόν, χωρίσ προςμείξεισ και ςυντθρθτικά, 
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πλοφςιο ςε ιχνοςτοιχεία και βιταµίνεσ, ςε ςυςκευαςία 500 ι 1.000 γρ., εγκεκριµζνθ για 
διατιρθςθ τροφίµων µε θµεροµθνία παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ, µε όλα τα 
αναγραφόµενα ςτθ ςυ-ςκευαςία να είναι ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ τθσ Νοµοκεςίασ περί 
επιςιµανςθσ. 

 

11 φηι (άςπρο - κίτρινο) 

 

Σε ςυςκευαςία 500 γρ. Αϋ ποιότθτασ, (άςπρο, κίτρινο, γλαςζ, για πιλάφι, μπόνετ κίτρινο), το 
οποίο κα πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ 
και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Ριο αναλυτικά, α). ρφηι κίτρινο μακρφκοκκο Αϋ ποιότθτασ, χωρίσ 
γλουτζνθ, β). ρφηι τφπου «γλαςζ» λευκό κίτρινο μεςόκοκκο & γ). ρφηι τφπου «καρολίνα» 
λευκό κίτρινο μεςόκοκκο.  

Τα είδθ ρυηιοφ, κα είναι φυςικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, 
φετινισ ςο-διάσ, φυςιολογικοφ χρϊµατοσ, µε οµοιόµορφθ εµφάνιςθ, απαλλαγµζνα από ξζνα 
ςϊµατα, απεντο-µωµζνα µε φυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον άνκρωπο, µε 
ζνδειξθ τθσ θµεροµθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και του ςυςτιµατοσ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τρο-φίµων, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςµοφσ πιςτοποίθςθσ. Στθ ςυςκευαςία ρυηιοφ, εκτόσ από τισ 
προβλεπόµενεσ ενδείξεισ (ςχετικζσ διατάξεισ), πρζπει απαραίτθτα να γράφεται και θ 
ποιότθτα του ρυηιοφ. Θα προτιμθκεί το ρφηι βιολογικισ προζλευςθσ που παράγονται  από 
παραγωγοφσ που φζρουν βεβαίωςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων 

12 Σταφίδεσ (ξανκζσ) 

 

-Να είναι ςε ςυςκευαςία του κιλοφ (ξανκιά). Να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ. Χωρίσ 
πρόςκετα, απαλλαγμζνεσ από ξζνα ςϊματα, ηωφφια ι μικροοργανιςμοφσ. 

-Να είναι ςυςκευαςμζνα ςε ςυςκευαςίεσ 1.000 ι 500 γραμμαρίων. Θ ςυςκευαςία να µθ 
φζρει ςχίςµατα ι ελαττϊματα. Τα φαςόλια, οι φακζσ και τα ρεβίκια (αποφλοιωμζνα), να 
είναι ςε αερο-ςτεγι ςυςκευαςία.  

Επίςθσ, κα πρζπει να φζρουν πιςτοποιθτικό από εγκεκριµζνο Οργανιςµό Ελζγχου και 
Ριςτοποίθςθσ Βιολογικϊν Ρροϊόντων. Θα προτιμθκοφν τα όςπρια βιολογικισ προζλευςθσ 
που παράγονται από παραγωγοφσ που φζρουν βεβαίωςθ παραγωγισ βιολογικϊν προϊόντων. 
Tα όςπρια δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα φυτά. 

   Τα όςπρια κα είναι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του 
Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν, κα ζχουν υγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ (ςτουσ 105ο C), όχι πάνω 
από 14%.  

  Θα πρζπει να είναι φυςικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ Αϋ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και 
γεφςθσ, φετινισ ςοδειάσ, ϊριμα, φυςιολογικοφ χρϊματοσ ςτιλπνά, μθ ςυρρικνωμζνα και 
χωρίσ προςμίξεισ.  Με ομοιόμορφθ εµφάνιςθ, με καρποφσ υγιείσ, ξθροφσ, απαλλαγµζνα από 
ξζνα ςϊµατα, απεντοµωµζνα µε φυςικζσ οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον άνκρωπο, µε 
ζνδειξθ τθσ θµεροµθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ και του ςυςτιµατοσ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίµων, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςµοφσ πιςτοποίθςθσ.  

   Απαγορεφεται θ προςκικθ κάκε ανόργανθσ ι οργανικισ φλθσ και θ  εµφάνιςθ προςβολισ 
από ακάρεα.  

Κατά τον βραςμό κα πρζπει να αναδφονται ευχάριςτοι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ. Πςπρια 
τα οποία κα βράηουν ςε χρόνο μεγαλφτερο του ςυνικουσ, κεωροφνται κατωτζρασ ποιότθτασ. 

 

13 Πςπρια (φακζσ, φαςόλια, 
ρεβφκια, κλπ)  

 

14 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΛΑΧΑΝΛΚΑ (ςπανάκι, 
φαςολάκια, κλπ), κιλό 

 

-Τα κατεψυγμζνα λαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από ηωφφια και άλλεσ ξζνεσ φλεσ. Θ 
ςυςκευαςία να είναι του ενόσ κιλοφ, όπωσ διατίκενται ςτθν ευρεία αγορά και να 
αναγράφονται οι εξισ ενδείξεισ: 

α). θ ονομαςία πϊλθςθσ, ςυμπλθρωμζνθ με τθν ζνδειξθ «βακείασ κατάψυξθσ» ι «ταχείασ 
κατάψυξθσ» ι «υπερκατεψυγμζνα»,  

β). θ θμερομθνία λιξθσ,  
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γ). ο προςδιοριςμόσ παρτίδασ &  

δ). θ ςαφισ ανακοίνωςθ «απαγορεφεται θ εκ νζου κατάψυξθ μετά τθν απόψυξθ». 

Γενικά τα κατεψυγμζνα λαχανικά κα πρζπει να πλθροφν τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ κτθνιατρικζσ 
Υγειο-νομικζσ και Κοινοτικζσ ∆ιατάξεισ και τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

-Θ προςφορά να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό διαπιςτευμζνου φορζα για τθν ορκι 
λειτουργία ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων κρίςιμων ςθμείων ελζγχου (HACCP), τθσ 
εταιρείασ παραγωγισ, επεξεργαςίασ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ του προϊόντοσ, επί ποινι 
απόρριψθσ ςε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ. Θ µεταφορά των κατεψυγμζνων λαχανικϊν προσ 
τισ δομζσ του διμου κα γίνεται µε αυτοκίνθτα - ψυγεία τα οποία κα φζρουν τισ κατάλλθλεσ 
άδειεσ για τθν μεταφορά. Θα είναι κακαρά και απολυµαςµζνα. 

 

15 Βοφτυρο (ηωικισ 
προζλευςθσ) 

 

-Βοφτυρο αγνό φρζςκο αγελάδασ. Με υγραςία μζχρι 16% και λιπαρά μζχρι 80%, με 
αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ. Σε ςυςκευαςία 250 και 1.000 γρ. κατά προτίμθςθ ςε 
πλαςτικό κφπελλο (κεςζσ) και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και ποτϊν και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ, όςον αφορά τθν παραγωγι, εμπορία και 
διακίνθςθ. 

 

16 Βοφτυρο (φυτικισ 
προζλευςθσ) 

 

-Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά ζλαια εμπλουτιςμζνο με βιταμίνεσ Α και D, 
κατάλλθλο για άλειμμα και για τθν παραςκευι γλυκϊν και φαγθτϊν. Θα παραδίδεται ςε 
ςυςκευαςία των 1.000 γρ., με ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία του, τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και 
λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ, κακϊσ και του ςυςτιµατοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
διαχείριςθσ τροφίµων, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςµοφσ 
πιςτοποίθςθσ. 

 

17 Ανκόσ αραβοςίτου 
(Νιςεςτζ) 

 

-Επιδόρπιο τφπου «Ανκόσ αραβοςίτου Γιϊτθ» (Νιςεςτζσ), με άρωμα βανίλια, όχι ςτιγμιαίασ 
παραςκευισ. 

 

 

18 εβφκια 
αποφλοιωμζνα 

-εβίκια αποφλοιωμζνα 
-Συςκευαςία 500 γρ. 

19 Ρλθγοφρι -Ρροϊόν του πυρινα του ςιταριοφ, κερμικά επεξεργαςμζνο που  
ζχει υποςτεί ξιρανςθ και κρυμματιςμό . Να είναι Α ́ ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ 
του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 
Διατάξεισ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ των 500 γρ. και να αναγράφεται ςε αυτιν θ 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. Να υπάρχει ςτθ 
ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. Θ 
ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. Μακροχρόνια θμερομθνία λιξθσ 
τουλάχιςτον 1 ζτουσ. 

20 Ταχίνι με μζλι - Ταχίνι (πολτόσ ΣΘΣΑΜΙΟΥ), μζλι (20%), μαλτοδεξτρίνθ, παρκζνο ΣΘΣΑΜΕΛΑΙΟ, φοινικζλαιο, 
γαλακτωματοποιθτισ: λεκικίνθ ΣΟΓΙΑΣ, αρωματικι φλθ, βιταμίνεσ (ριβοφλαβίνθ, νιαςίνθ, Β6, 
Β12), ανόργανα ςυςτατικά (φωςφορικά άλατα του αςβεςτίου). 

Να διατθρείται ςε ξερό και δροςερό μζροσ. 

21 Ψωμί για τοςτ 
ολικισ άλεςθσ 

-Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ, καλά ψθμζνο, ςε άριςτθ ςυςκευαςία με θμερομθνία 
λιξθσ ςε ςυςκ. + - 500 gr. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

22 Σιμιγδάλι 

 

-Να είναι από 100% ςκλθρό ςίτο ςε ςυςκευαςία των 500 γραμμαρίων (Χονδρό  και Ψιλό). 

 

23  Καραμζλεσ φρουί γλαςζ -Να είναι αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθµζνεσ ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία, εξωτερικά τθσ 
ςυςκευαςίασ να αναγράφονται τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ θµεροµθνία λιξθσ 
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τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ εκτόσ ψυγείου. 

 

24 Ηάχαρθ 

 

-Ηάχαρθ λευκι κρυςταλλικι ποιότθτασ standard (ΕΟΚ κατθγορίασ ΙΙ) από ηαχαρότευτλα. Σε 
ςυςκευαςία των 1.000 γρ. με αναγραφόμενθ προζλευςθ Αϋ Ροιότθτασ και να πλθρεί τουσ 
όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 
Διατάξεισ.            

 

25 Κακάο 

 

-Κουτί αναλλοίωτο, με θμερομθνία λιξθσ, τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ εκτόσ ψυγείου, με 
φρζςκο άρωμα και φυςιολογικό χρϊμα. Σε ςυςκευαςία των 1.000 γρ., από αλεςµζνο κακάο 
(ςκόνθ αρίςτθσ ποιότθ-τοσ), τφπου ελλθνικό και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων 
και ποτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Κακάο ςε ςκόνθ που 
περιζχει βοφτυρο κακάο 20% υπολογιςμζνο επί ξθράσ ουςίασ και νερό 9% κατ' ανϊτατο όριο. 

 

26 Κανζλα ςκόνθ  και  ξφλο 

 

-Σε πλαςτικό ςακουλάκι των 50 γρ. Φλοιόσ από τον κορμό του κινναμϊμου. Να είναι άριςτθσ 
ποιότθτασ, απαλλαγμζνθ από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και 
να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία να μθν φζρει 
ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 

27 Μαρμελάδα 

 

-Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία 500 γρ. ι 1.000 γρ. επιλογισ ειδϊν φροφτων και να πλθρεί 
τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 
Διατάξεισ.  

Μαρμελάδεσ ςε γυάλινο βάηο καταςκευαςμζνθ με εντελϊσ φυςικό τρόπο, από ολόκλθρα 
κομμάτια φροφτων, χωρίσ τθν προςκικθ τεχνθτϊν χρωμάτων, χωρίσ ςιρόπι γλυκόηθσ, 
υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε φρουκτόηθ ι άλλα ςυντθρθτικά. Θ µαρµελάδα (βερίκοκο ι άλλου 
φροφτου), να ζχει ελάχιςτθ περιεκτικότθτα 45% ςε φροφτο. Επί τθσ ςυςκευαςίασ να 
αναγράφεται θ ζνδειξθ χωρίσ ςυντθρθτικά. 

 

28 Μοςχοκάρυδο 

 

-Σε ςυςκευαςία των 30 γρ. Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνθ  από ξζνεσ φλεσ και 
οςμζσ.  

Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του 
προϊόντοσ. Θ  ςυςκευαςία να μθν φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

29 Μπιςκότα  γεμιςτά 

 

-Το προϊόν να πλθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 142 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκενται ςε ςυςκευαςία των 200 
γραμμαρίων. 

 

30 Μπιςκότα  τφπου  Ρτι-
Μπερ 

 

-Τετράγωνα μπιςκότα πλοφςια ςε πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ και φυτικζσ ίνεσ, ςε κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία των 225 γρ. Να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και ποτϊν και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Τα µπιςκότα µε θµεροµθνία λιξεωσ 
παραςκευαςµζνα από βοφτυρο, χωρίσ προςκικθ άλλθσ λιπαρισ φλθσ, µε αβλαβείσ 
αρωµατικζσ ουςίεσ, επιτρζπεται θ τεχνικι χρϊςθ µε τισ επιτρεπόµενεσ φυςικζσ χρωςτικζσ 
(παρ. 5 άρκ. 131 του Κ.Τ.Ρ.). Επίςθσ, εφαρµόηονται οι όροι του άρκρου 142 του Κ.Τ.Ρ. και ςε 
ςυςκευαςίεσ που αναγράφονται κατωτζρω. 

 

31 Τοματοχυμόσ & 
τοματάκια ολόκλθρα 

 

-Να είναι ςε χάρτινθ των 500 γραμμαρίων ι µεταλλικι ςυςκευαςία τφπου κονςζρβασ των 
410 γρ. ο τοματοχυμόσ και τα τοματάκια και να πλθροφν τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 124 του Κϊδικα  

Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Ο τοµατοχυµόσ 
να είναι ελαφρά ςυµπυκνωµζνοσ χυµόσ τοµάτασ, χωρίσ ςυντθρθτικά, χωρίσ φλοιό και 
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ςπόρουσ, µε οµοιόµορφο χρϊµα ερυκρό, ϊριµθσ τοµάτασ, χωρίσ κθλίδεσ και γενικότερα 
ξζνεσ προσ το προϊόν φλεσ, µε τθν περιεκτικότθτα ςε ςτερεά ςυςτατικά να είναι 6% 
τουλάχιςτον.  

 

32 Ξφδι 

 

-Σε ςυςκευαςία των 400 γραμμαρίων. Το ξφδι να προζρχεται από ςταφφλι και να µθν είναι 
αναπλιρωµα ξυδιοφ (να µθν περιζχει αλκοόλθ), ζωσ 6 βακμϊν. Ρροϊόν από οξικι ηφµωςθ 
του κραςιοφ από χλωρά ςταφφλια ι από ξερι ςταφίδα. Να πλθρεί τουσ όρουσ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 132 του Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και υγειονοµικζσ 

Διατάξεισ. Θ ςυςκευαςία να φζρει ςτα ελλθνικά ενδείξεισ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο 
άρκρο 10 και 11 Κ.Τ.Ρ. περί επι-ςιµανςθσ. 

 

33 Ριπζρι (κόκκινο - μαφρο) -Κόκκινο και μαφρο πιπζρι τριμμζνο «μπαχαρικό», 100% φυςικό, πρόςφατα, ςε πλαςτικό  
ςακουλάκι των 50 γρ. Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ 
ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του 
προϊόντοσ. Θ  ςυςκευαςία  να μθν  φζρει  ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

 

 

34 Ρραλίνα φουντουκιοφ   

 

-Θα πρζπει να είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ πραλίνα µε υψθλι περιεκτικότθτα ςε φουντοφκι, 

γάλα και κακάο ςε ςυςκευαςία 1.000 γρ., χωρίσ ςυντθρθτικά. 

 

35 ίγανθ -Συςκευαςμζνθ ςε πλαςτικό ςακουλάκι των 50 γρ., τριμμζνθ ρίγανθ αποξθραμζνθ, 100 % 
φυςικι. Πλα τα καρυκεφματα (ρίγανθ, πιπζρι, δυόςµοσ, κφµινο, µπαχάρι), να είναι Αϋ 
ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από ξζνεσ φλεσ και οςμζσ. Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ, και 
να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθ-νία λιξθσ του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία να μθν φζρει 
ςχίςματα ι ελαττϊματα.  

 

36 Σοκολάτα γάλακτοσ 
(ςοκολατοφχο ρόφθµα)  

 

-Να είναι ςε ςυςκευαςία 50 γρ. από αλεςµζνο κακάο, τφπου ελλθνικό, ςε ςυςκευαςία 
αεροςτεγϊσ κλειςµζνθ. 

 

37 Φρυγανιά   τρίμα 

 

-Να είναι ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία των 180-200 γραμμαρίων και να αναγράφονται τα 
ςυςτατικά, θ προζλευςθ και θ εγγυθμζνθ θμερομθνία λιξθσ, τουλάχιςτον 6 μθνϊν, εκτόσ 
ψυγείου. 

 

38 Φρυγανιζσ ςίτου -Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ (ςίτο). 
-Τυποποιθμζνθ ςυςκευαςία ολόκλθρεσ, χωρίσ να είναι ςπαςμζνεσ και με τρίμματα, με 
θμερομθνία λιξθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

39 Φφλλο κροφςτασ   

 

-Να είναι από φφλλο λεπτό, φτιαγμζνο από αλεφρι εξαιρετικισ ποιότθτασ ςε ςυςκευαςία 
εµπορίου 450-500 γρ., κα αναγράφεται ςε αυτι ο παραγωγόσ, το ςφνολο των ςτοιχείων που 
πιςτοποιοφν το προϊόν και θ θμερομθνία λιξθσ του.  

 

40 Σκόνθ  μαγειρικισ  
μπζικιν  πάουντερ 

 

-Διογκωτικό υλικό ςε ςκόνθ ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 200 γρ. Άμυλο αραβόςιτου. 
Διογκωτικά: πυροφωςφορικό νάτριο, όξινο ανκρακικό νάτριο, μπορεί να περιζχει ίχνθ από 
ςιτθρά που περιζχουν γλουτζνθ. Θ ςυςκευαςία να είναι  αεροςτεγισ, και να αναγράφεται ςε 
αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι 
ελαττϊματα. 
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41 Βανίλια άρωμα 

 

-Βανίλλθ - ουςία που παράγεται από εκχφλιςμα φυςικισ βανίλιασ, ευγενόλθ, γκουαϊαόλθ και 
λιγνίνθ. Φιαλίδια βανίλιασ ςε ςυςκευαςία των 5 τεμαχίων ςτθν οποία κα αναγράφεται ο 
υπεφκυνοσ για τθν κυκλοφορία του και θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

 

42 Μαγιά  ξερι 

 

-Ξθρι μαγιά, γαλακτ/τθσ: ςτεατικι ςορβιτανι (1% επί τθσ μαγιάσ). Να είναι ςε κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία (φακελάκια των 3 τεμαχίων). 

 

43 Ηάχαρθ άχνθ 

 

-Αλεφρι ςίτου, άμυλο αραβόςιτου, διογκωτικά: διοξίνθ πυροφωςφορικό νάτριο, όξινο 
ανκρακικό νάτριο. Θ ηάχαρθ άχνθ να είναι ςε ςυςκευαςία 500 γρ. ςφραγιςμζνθ, με 
αναγραφόμενθ προζλευςθ Αϋ ποιότθτασ και να πλθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 63 του Κ.Τ.Ρ. και ςτισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ και υγειονοµικζσ διατάξεισ. 

 

44 Αµµωνία  

 

-Συςκευαςμζνθ, ςε ςυςκευαςία των 30 γραμμαρίων, όχι χφμα, µε τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ. 

 

45 Σόδα μαγειρικισ 

 

-Πξινο Ανκρακικό Νάτριο. Να είναι ςε ςυςκευαςία των 20 γραμμαρίων ςτθν οποία κα 
αναγράφεται ο υπεφκυνοσ για τθν κυκλοφορία του και θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

 

46 Ελαιόλαδο 

 

-Το ελαιόλαδο πρζπει να είναι ζξτρα παρκζνο (να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία «ζξτρα 
παρκζνο ελαιόλαδο»), οξφτθτασ 0-1% ςε ςυςκευαςία ενόσ (1) & πζντε (5) λίτρων και να 
πλθρεί τουσ όρουσ Αγορανομικϊν διατάξεων.  

-Να παράγεται και να ςυςκευάηεται, ςε ανοξείδωτα δοχεία ςυςκευαςίασ πζντε (5) λίτρων, 
εγκεκριμζνθ για διατιρθςθ τροφίμων, ςτθν οποία κα αναφζρονται θ ονομαςία, θ κατθγορία, 
το κακαρό βάροσ, ο παραςκευαςτισ ι ςυςκευαςτισ, ο αρικμόσ παρτίδασ, θ θμερομθνία 
ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ. Να προζρχονται από παραςκευαςτιρια, που να παρζχουν 
βεβαίωςθ ότι εφαρμόηεται το ςφςτθμα HACCP.  

-Οι φυςικζσ και χθμικζσ ςτακερζσ του ελαιόλαδοφ κα είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 
κϊδικα τροφίμων και ποτϊν και αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ και με τισ ιςχφουςεσ 
κοινοτικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ, κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και τροφίμων. 

 

47 Αραβοςιτζλαιο 

 

-Το Αραβοςιτζλαιο κα πρζπει να διατίκεται ςε ςυςκευαςία των πζντε (5) λίτρων. Θα πρζπει 
να είναι 100% ραφινζ. Θα παραδίδεται  ςε πλαςτικι ςυςκευαςία, εγκεκριμζνθ για διατιρθςθ 
τροφίμων, ςτθν οποία κα αναφζρονται το κακαρό βάροσ και θ θμερομθνία ελάχιςτθσ 
διατθρθςιμότθτασ. Τα χορθγοφ-μενα είδθ ελαίου κα πρζπει να προζρχονται από 
τυποποιθτιρια - ςυςκευαςτιρια που λειτουργοφν νόμιμα και πλθροφν τουσ όρουσ του 
Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων Κοινισ Χριςθσ, κακϊσ και με τισ ιςχφουςεσ 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

 

48 Αναψυκτικά 

 

-Να είναι ςε ςυςκευαςία των 330 ml και του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα, λεμονίτα, sprite, 
Coca-Cola), με και χωρίσ ανκρακικό και κα αναγράφεται το ςφνολο των ςτοιχείων που 
πιςτοποιοφν το  προϊόν  και  θ θμερομθνία λιξθσ του. 

Ρορτοκαλάδα: Συςτατικά: Νερό, φυςικόσ χυµόσ πορτοκάλι 20%, διοξείδιο άνκρακα. Μζςο 
όξυνςθσ: κιτρικό οξφ. Συντθρθτικά: ςορβικό κάλιο, βενηοϊκό νάτριο Αντιοξειδωτικό: L-
αςκορβικό οξφ, φυςικζσ αρωµατικζσ ουςίεσ πορτοκαλιοφ. Θ ςυςκευαςία του κα είναι ςε 
πλαςτικό µπουκάλι 1,5 λίτρου. 

Λεµονάδα: Αεριοφχο αναψυκτικό, χωρίσ χρωςτικζσ και χωρίσ ςυντθρθτικά. Συςτατικά: νερό, 
ηάχαρθ, διοξείδιο άνκρακα. Μζςο όξυνςθσ: φυςικζσ αρωµατικζσ ουςίεσ. Θ ςυςκευαςία του 
κα είναι ςε πλαςτικό µπουκάλι 1,5 λίτρου. 
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Αεριοφχο αναψυκτικό (τφπου Κόκα-Κόλα ι ιςοδφναµο): Αεριοφχο αναψυκτικό. Συςτατικά: 
νερό, ηάχαρθ, διοξείδιο άνκρακα. Χρωςτικι: καραµελόχρωµα. Μζςο όξυνςθσ: φωςφορικό 
οξφ, αρωµατικζσ ουςίεσ, καφεΐνθ. Θ ςυςκευαςία του κα είναι ςε εξάδα (6Χ330 ml) και ςε 
πλαςτικό µπουκάλι 1,5 λίτρου.  

Αεριοφχο αναψυκτικό (τφπου SPRITE ι ιςοδφναµο): Αεριοφχο αναψυκτικό. Συςτατικά: νερό, 
ηάχαρθ, διοξείδιο άνκρακα. Φυςικζσ ηαχαροφχεσ φλεσ: ηάχαρθ, ίςο-γλυκόηθ, διοξείδιο του 
άνκρακα. Μζςο όξυνςθσ: κιτρικό οξφ. Συντθρθτικά: βενηοϊκό νάτριο. υκµιςτισ Οξφτθτασ: 
κιτρικό νάτριο, αρωµατικζσ ουςίεσ. Θ ςυςκευαςία του κα είναι ςε εξάδα (6Χ330 ml). 

Σόδα: Ανκρακοφχο νερό. Συςτατικά: νερό, διοξείδιο άνκρακα, όξινο ανκρακικό νάτριο. Θ 
ςυςκευαςία του κα είναι ςε εξάδα (6Χ330 ml). 

 

49 Κραςί 

 

-Χφµα κραςί λευκό ξθρό ι κόκκινο ελλθνικισ προζλευςθσ ςφµφωνα µε τουσ όρουσ του 
Κϊδικα Τροφίµων και Ροτϊν, κακϊσ και µε τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ υγειονοµικζσ και 
αγορανοµικζσ διατάξεισ. 

 

50 Φυςικόσ χυμόσ  

 

-Σε ςυςκευαςία των 250 ml και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και 
τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Από 100% φυςικό χυμό πορτοκάλι, 
προϊόν που να περιζχει μόνο χυμό φροφτων, χωρίσ καμία άλλθ προςκικθ ςυντθρθτικϊν. Σε 
ςυςκευαςίεσ των ειδικϊν αςθπτικϊν και ερμθτικά κλειςτϊν ςυςκευαςιϊν Tetrapak & Tetra 
Brik, ςε άριςτθ κατάςταςθ με αναγραφόμενεσ προδιαγραφζσ, πρόςφατθσ παραγωγισ. Να 
είναι εμφανισ θ ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ. 

 

51 Συμπυκνωμζνο γάλα 
(Γάλα εβαπορζ) 

 

-Θα είναι ςφμφωνο με το άρκρο 80α του Κ.Τ.Ρ., όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
ςιμερα. Το ςυμπυκνωμζνο γάλα κα πρζπει να είναι μερικϊσ αφυδατωμζνο γάλα (του 
οποίου θ κατά βάροσ περιεκτικότθτα ςε λιπαρά να είναι τουλάχιςτον 7,5% και ςε ολικό 
ςτερεό υπόλειμμα γάλακτοσ τουλάχιςτον 25%). Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία κακαροφ 
βάρουσ των μονάδων προϊόντοσ 410 γρ., ςε μεταλλικά κουτιά, με εφκολο άνοιγμα (easy 
open).  

-Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οδθγίεσ για τον τρόπο αναςφςταςθσ ι αραίωςθσ, όπωσ 
επίςθσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και οι εκατοςτιαίεσ περιεκτικότθτεσ κρεπτικϊν 
ςυςτατικϊν του προϊόντοσ. Θ ςυςκευαςία πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ. Πλεσ οι 
διεργαςίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και ςυςκευαςία του να ζχουν γίνει ςφμφωνα με τθν 
οδθγία 02/46 Ε.Ε. 

 

52 Γαλατάκια μερίδεσ - Γάλα ςε μερίδεσ ςυςκευαςία 10 τεμαχίων άριςτθσ ποιότθτασ με 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου 

53 Βρεφικά Γάλατα 

 

-Τα ςκευάςματα που προορίηονται για τα βρζφθ (0-12 μθνϊν) κα πρζπει να καλφπτουν 
πλιρωσ τισ κρεπτικζσ τουσ ανάγκεσ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ ηωισ τουσ, μζχρι τθν 
ειςαγωγι κατάλλθλων ςυμπλθρωματικϊν τροφϊν. 

-Θ βαςικι ςφνκεςθ των ςκευαςμάτων για βρζφθ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ 
κρεπτικζσ ανάγκεσ των υγιϊν βρεφϊν, όοπωσ αυτζσ κακορίηονται από τα γενικϊσ παραδεκτά 
επιςτθμονικά δεδομζνα.  

Τα ςκευάςματα κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τισ ακόλουκεσ 
διατάξεισ του Ε.Ο.Φ. 

-Ραραςκευάςματα για βρζφθ και παραςκευάςματα δεφτερθσ βρεφικισ θλικίασ 
(ςυμμόρφωςθ )1478Β ́/28.07.2008Υ.Α. Αρικ. Υ1/Γ.Ρ.47815/16.07.2008 ́ ́Εναρμόνιςθ τθσ 
Εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/141/ΕΚ τθσ Επιτροπισ , για τα 
παραςκευάςματα για βρζφθ και παραςκευάςματα δεφτερθσ βρεφικισ θλικίασ ́ ́Ν .1316/1983 
Ν.1558/1985 Ν.1965/1991 Ν.2519/1997.  
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ΤΜΘΜΑ Β: Είδθ 
Οπωρολαχανοπωλείου  

A/A Ε Λ Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Λ Σ Τ Λ Κ Α 

1 Φροφτα 
και 

λαχανικά 

-Τα χορθγοφμενα είδθ πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ: 

-του Κ.Τ.Ρ., (άρκρο 119), τθσ ΚΥΑ Αρικ. 257543/03 (ΦΕΚ Βϋ 1122/8-8-03): «Συμπλθρωματικά μζτρα 
εφαρμογισ του Καν. (ΕΚ) 1148/2001 τθσ Επιτροπισ των Ε.Κ. ςχετικά με τουσ ελζγχουσ τιρθςθσ των 
προδιαγραφϊν εμπορίασ που εφαρμόηονται ςτον τομζα των νωπϊν οπωροκθπευτικϊν», περί 
υποχρεωτικισ τυποποίθςθσ (ςυςκευαςίασ και επιςιμανςθσ), των νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν 
που ειςάγονται, εξάγονται, διακινοφνται ι πωλοφνται ςτισ πάςθσ φφςεωσ αγορζσ και καταςτιματα 
των χωρϊν τθσ Ε.Ε., το Ρ.Δ. 165/1974 (ΦΕΚ Αϋ 62): «Ρερί ποιοτικοφ ελζγχου επί προϊόντων κλάδων 
τινϊν Γεωργικϊν βιοτεχνικϊν και βιομθχανικϊν επιχειριςεων, επεξεργαηομζνων οπωροκθπευτικά, 
προοριηομζνων δι’ εξαγωγιν», (για κονςερβοποιθμζνα - τυποποιθμζνα προϊόντα),των κανονιςμϊν 
2200/96/ΕΚ και 1148/01/ΕΚ, των κανονιςμϊν τθσ Ε.Ε. *(1108/91/ΕΟΚ) περί κακοριςμοφ ποιοτικϊν 
προδιαγραφϊν για τα βερίκοκα, (1591/87/ΕΟΚ) που κακορίηει ποιοτικοφσ κανόνεσ για τα ςφικτά 
λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλϊν, τα ςζλινα με ραβδϊςεισ, τα ςπανάκια και τα δαμάςκθνα, 
(79/88/ΕΟΚ) που κακορίηει τουσ κανόνεσ ποιότθτασ για τα μαροφλια, τα κατςαρά αντίδια, τα 
πλατφφυλλα αντίδια και τισ γλυκοπιπεριζσ, (778/83/ΕΟΚ) που κακορίηει τουσ κανόνεσ ποιότθτασ 
για τισ τομάτεσ, (2251/92/ ΕΟΚ) περί του ελζγχου τθσ ποιότθτασ των νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, 
(1093/97/ΕΟΚ) για τον κακοριςμό των προτφπων εμπορίασ που εφαρμόηονται για τα πεπόνια και 
τα καρποφηια και (920/89/ΕΟΚ) για τον κακοριςμό των κανόνων ποιότθτασ για τα καρότα, τα 
εςπεριδοειδι και τα επιτραπζηια μιλα και αχλάδια και τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ αρικ. 58+ 
και αφοροφν το είδοσ, τθν ποικιλία, τθν ομοιογζνεια, τθ ςυςκευαςία, τθν παρουςίαςθ, τθ 
ςιμανςθ, τα χαρακτθριςτικά, τθν κατάταξθ, τθν ταξινόμθςθ και τθ διακίνθςθ αυτϊν, των 
ιςχυουςϊν αγορανομικϊν διατάξεων (Αρικ. Α3/2811/00 (ΦΕΚ 873 Β'/00): ΑΓΟΑ-ΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΤΑΞΘ 
ΑΙΘΜ. 3: Αντικατάςταςθ παραγράφων τθσ 14/89 Αγορανομικισ Διάταξθσ και άρκρο 67β τθσ 
αγορανομικισ διάταξθσ 14/89), περί λιψθσ ειδικϊν που αφοροφν τα νωπά οπωρολαχανικά 
εγχϊριασ παραγωγισ, κατά τθν εμπορία και διακίνθςι τουσ από τθν βάςθ παραγωγισ μζχρι τθν 
τελικι κατανάλωςι τουσ, 

- απαιτείται επίςθσ θ εναρμόνιςθ ςτο Καν. 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα ανϊτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μζςα ι πάνω ςτα τρόφιμα και τισ 
ηωοτροφζσ φυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ και για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 

- τθσ οδθγίασ 2000/24/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, για τροποποίθςθ των παραρτθμάτων των οδθγιϊν του 
Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ που αφοροφν, αντιςτοίχωσ, 
τον κακοριςμό των ανωτάτων περιεκτικοτιτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μζςα 
ςτα ςιτθρά, ςτα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ και ςε οριςμζνα προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των οπωροκθπευτικϊν, 

- τθσ Οδθγίασ 2006/53/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, για τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 90/642/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όςον αφορά τα ανϊτατα επίπεδα υπολειμμάτων των ουςιϊν fenbutatin-oxide, 
fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin και τισ 

 

54 Τςάι πράςινο -Τςάι αρίςτθσ ποιότθτοσ τυποποιθμζνο ςε φακελάκια, ςε ςυςκευαςία των 20 τεμαχίων ανα 
κουτί 

-Εξωτερικά ςτθ ςυςκευαςία κα πρζπει να αναγράφεται θ χϊρα 
προζλευςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ . 

55 
Νερό 
εμφιαλωμζνο 

-Νερό εμφιαλωμζνο αρίςτθσ ποιότθτασ, αποδεδειγμζνα ευρείασ κατανάλωςθσ, ςε 
φιάλθ του ½ λίτρου. Εξωτερικά κα πρζπει να αναγράφονται θ προζλευςθ και θ 
θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. 

56 Καφζσ Ελλθνικόσ - Φρεςκοκομμζνοσ ςε ςυςκευαςία κιλοφ 

57 Καφζσ φίλτρου - Καφζσ ςε αναλλοίωτθ ςυςκευαςία 500 gr. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

58 Καφζσ Στιγμιαίοσ - Καφζσ ςε αναλλοίωτθ ςυςκευαςία 200 gr. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 
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όποιεσ τροποποιιςεισ αυτϊν, 

-του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 466/2001 για τον κακοριςμό μζγιςτων τιμϊν ανοχισ για οριςμζνεσ 
προςμείξεισ ςτα τρόφιμα κζτοντασ τα ανϊτατα όρια για ςυγκεκριμζνουσ ρυπαντζσ και τισ όποιεσ 
τροποποιιςεισ αυτοφ,  

- του Κανονιςμοφ 1829/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
γενετικϊσ τροποποιθμζνα τρόφιμα και ηωοτροφζσ και  

- του Κανονιςμοφ 1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τθν 
ιχνθλαςιμότθτα και τθν επιςιμανςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν και τθν 
ιχνθλαςιμότθτα τροφίμων και ηωοτροφϊν που παράγονται από γενετικϊσ τροποποιθμζνουσ 
οργανιςμοφσ, και για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/18/ΕΚ. 

-Να είναι Αϋ ποιότθτασ, τθσ εποχισ και να ανταποκρίνονται ςτισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
κατθγορίασ. 
-Να μθν είναι χτυπθμζνα, να μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ ςφςταςθσ και οργανολθπτικϊν 
χαρακτιρων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

- Να είναι ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ και ανάπτυξθσ για να καταναλωκοφν. 
- Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ, φρζςκα, απαλλαγμζνα από ηιηάνια και τα λαχανικά χωρίσ 
μαραμζνα φφλλα. 
- Στα ςυνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότθτασ κακϊσ και ο τόποσ 
παραγωγισ. 
- Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι χάρτινεσ, κακαρζσ, κατάλλθλεσ για 
τρόφιμα, απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεταφορά και θ 
διακίνθςι τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ με ευκφνθ του προμθκευτι. 
- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 
ραδιενεργά κατάλοιπα και να μθν είναι μεταλλαγμζνα. 

 

 
 

ΤΜΘΜΑ Γ: Είδθ Κρεοπωλείου 
 
 
A/A Ε Λ Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Λ Σ Τ Λ Κ Α 

1 

 

ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ 
ΝΩΡΑ 

-Να είναι νωπά, Α ποιότθτασ, τρυφερά εφςαρκα με δζρμα μαλακό – λείο χωρίσ οποιαδιποτε 
ξζνθ οςμι, ςπαςμζνα κόκκαλα, ςοβαροφσ μϊλωπεσ ι εκδορζσ, χωρίσ εγκαφματα ψφξθσ, 
ςυςκευαςμζνο. 
-Τφπου 65%, ςφαγμζνα να ζχουν υποςτεί αφαίμαξθ, να είναι πλιρωσ αποπτερωμζνα χωρίσ 
κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμζνα 1cm πάνω από τουσ ταρςοφσ. 
-Το βάροσ να κυμαίνεται από 1,1-1,3 κιλά και να είναι όςο το δυνατό ιςομεγζκθ 
-Να είναι απαλλαγμζνα από όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, κακαρά χωρίσ ορατό ξζνο ςϊμα 
ι ακακαρςία. 
-Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε ζνδειξθσ ςαλμονζλασ ζςτω και ςε ζνα κοτόπουλο ο προμθκευτισ 
είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει όλα τα κοτόπουλα. 

-Να υπάρχει ζνα λεπτό ςτρϊμα λίπουσ ςτο ςτικοσ και ςτθν πλάτθ (ΕΟΚ 1538/91 άρκρο 6) 
-Να προζρχεται από πτθνοτροφεία και πτθνοςφαγεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 
Κτθνιατρικι Υπθρεςία και να φζρουν ςφραγίδα του κτθνιατρικοφ ελζγχου. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράσ τροφίμων. 
Θ μεταφορά τουσ κα γίνεται με αυτοκίνθτα ψυγεία κακαρά και απολυμαςμζνα και να πλθροφν 
όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ. 
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2 ΚΛΜΑΣ 
ΜΟΣΧΟΥ 

-Να είναι από νωπό κρζασ μόςχου Αϋ ποιότθτασ ( μποφτι), να είναι κακαριςμζνο εντελϊσ από 
λίποσ, το οποίο κα διπλοαλζκεται ςτθν κρεατομθχανι. 

-Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 
-Ο κιμάσ κα κόπτεται ςτο κατάςτθμα του προμθκευτι, που πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με 
άδεια τθσ Κτθνιατρικισ Υπθρεςίασ. Θα παραςκευάηεται από νωπό κρζασ μόςχου 
προςφάτου ςφαγισ από 48 ωρϊν ζωσ 6 θμερϊν, να προζρχεται από εργαςτιριο τεμαχιςμοφ 
κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα, να ζχει υποςτεί κρεωςκοπικό ζλεγχο και να φζρει ςφραγίδεσ 
κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. 
-Απαγορεφεται θ παραςκευι κιμά από κρζασ πουλερικϊν, επίςθσ αποκλείονται οι μφεσ τθσ 
κεφαλισ, το ποντίκι, πλθγζσ αφαιμάξεωσ, ηϊνεσ ενζςεων, διάφραγμα, λάπα και 

υπολείμματα κρζατοσ αποξεςμζνα από οςτά. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και τισ οδθγίεσ του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

3 
 

ΚΕΑΣ 
ΜΟΣΧΑΛΣΛΟ 

-Να είναι από νωπό κρζασ Αϋ ποιότθτασ (μποφτι ι ςπάλα), απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ 
κ.λπ., το οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ, χωρίσ οςμι και 
αίματα. 
-Να είναι ςφαγμζνο πριν από 48 ϊρεσ ζωσ 6 θμζρεσ, να προζρχεται από εργαςτιριο τεμαχιςμοφ 
κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα, να ζχει υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο και να φζρει ςφραγίδεσ 
κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. 
-Να ζχει ετικζτα επιςιμανςθσ με ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ. 
Το κρζασ κατά τον χρόνο παράδοςθσ του, δεν πρζπει να παρουςιάηει κερμοκραςία ανϊτερθ 
των 4-6 C οξφτθτα (PH) μεγαλφτερθ του 5,8 μικρότερθ του 4 και αλλοίωςθ του χρϊματοσ, τθσ 
οςμισ, και τθσ ςφςταςθσ. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98, του HACCP και τισ οδθγίεσ του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

-Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και του HACCP και τισ 
οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

4 ΚΕΑΣ 
ΧΟΛΛΝΟ 

-Να είναι από νωπό κρζασ Αϋ ποιότθτασ (μποφτι), απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κ.λπ., το 
οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ, χωρίσ 

οςμι και αίματα. 
-Να είναι ςφαγμζνο πριν από 48 ϊρεσ ζωσ 6 θμζρεσ, να προζρχεται από εργαςτιριο 

  τεμαχιςμοφ κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα, να ζχει υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο και να φζρει 
ςφραγίδεσ κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. 

-Να ζχει ετικζτα επιςιμανςθσ με ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ. 
-Το κρζασ κατά τον χρόνο παράδοςθσ του, δεν πρζπει να παρουςιάηει κερμοκραςία ανϊτερθ των 
4-6 C οξφτθτα (PH) μεγαλφτερθ του 5,8 μικρότερθ του 4 και αλλοίωςθ του χρϊματοσ, τθσ οςμισ, 
και τθσ ςφςταςθσ. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98, του HACCP και τισ οδθγίεσ του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 
-Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και του HACCP και τισ 
οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

ΤΜΘΜΑ Δ: Κατεψυγμζνα είδθ Λχκυοπωλείου  

A/A Ε Λ Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Λ Σ Τ Λ Κ Α 

 
1 

Βακαλάοσ φζτα  
-Τα προσ προμικεια κατεψυγμζνα ψάρια να είναι Αϋ ποιότθτασ (χφμα, εκτόσ από τθν Ρζρκα, 
που κα είναι ςυςκεαςμζνθ), καλά διατθρθμζνα κατευκείαν βγαλμζνα από τα ψυγεία ϊςτε να 
μθν ζχουν ξεπαγϊςει κακόλου, απαλλαγμζνα από κεφάλια, μεγάλα λζπια, πτερφγια, εντόςκια 
και αυγά . 
-Ο τεμαχιςμόσ και θ ςυςκευαςία να ζχει γίνει ςε εγκαταςτάςεισ που διακζτουν εγκεκριμζνο 

  

 Ρζρκα 
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2 
φιλζτο 
ςε ςυςκευαςία 

αρικμό λειτουργίασ. Τα παραπάνω πρζπει να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ. 
Επίςθσ πάνω ςτα πακζτα πρζπει να αναγράφεται ςτθν Ελλθνικι θ θμερομθνία και ο τόποσ 
αλίευςθσ κακϊσ και θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

-Να μθν ζχουν αλλοιϊςεισ ςτθν όψθ, οςμι και το χρϊμα. 
-Κατά τθν απόψυξθ να διατθροφν τουλάχιςτον το 70% του αρχικοφ βάρουσ. 
-Τα ψάρια κα παραδίδονται από τον προμθκευτι ςυςκευαςμζνα ςε Α και Β ςυςκευαςία 
(κάλυψθ με πλαςτικό φφλλο (Α) μζςα ςε χαρτοκιβϊτιο (Β), ςε κατάςταςθ κατάψυξθσ ςτουσ -18º 
C. 
-Θ μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μζςα – ψυγεία ςε κερμοκραςία - 18º C, 
κακαρά, απολυμαςμζνα, με καταγραφικά κερμόμετρα. 

3 
Γλϊςςα φιλζτο 

(χφμα) 

4 
Κοκκινόψαρο 

(χφμα) 
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ΤΜΘΜΑ Ε: Γαλακτοκομικά Είδθ 
 

A/A Ε Λ Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Λ Σ Τ Λ Κ Α 

1 Φρζςκο γάλα 
- Το γάλα πρζπει να είναι λευκό γάλα αγελάδασ, φρζςκο, παςτεριωμζνο και 
ομογενοποιθμζνο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του Ρ.Δ. 56/95 όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί με το Ρ.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του Κϊδικα Τροφίμων. 

- Θα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία του 1λίτρου κατάλλθλθσ για τρόφιμα, με καπάκι, για 
ευκολία ςτθ χριςθ, διάρκειασ 7 θμερϊν. 

- Να μθν περιζχει πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ και ςυντθρθτικά τφπου Ε. Να ζχει 
υποβλθκεί ςε επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςε υψθλι κερμοκραςία για 
μικρό χρονικό διάςτθμα (τουλάχιςτον 71,7° C για 15 sec ι ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ) ι ςε 
διαδικαςία παςτερίωςθσ που χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και 
κερμοκραςίασ για τθν επίτευξθ ιςοδφμανου αποτελζςματοσ. 

- Να παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία φωςματάςθσ και κετικι αντίδραςθ 
ςτθ δοκιμαςία υπεροξειδάςθσ. 

- Αμζςωσ μετά τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατόν, ςε κερμοκραςία που 
δεν κα υπερβαίνει τουσ 6° C . Να περιζχει λίποσ 3,5% με ειδικό βάροσ τουσ 20° C 1028g/l 
και το ςτερεό υπόλειμμα χωρίσ λίποσ (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. Το γάλα πρζπει να περιζχει 
τουλάχιςτον 2,9% πρωτεϊνικϊν ουςιϊν, διαπιςτοφμενο ςε γάλα με 3,5% λιπαρισ ουςίασ. 

- Ενδζχεται να ηθτθκεί και γάλα με λίποσ 1,5% 

- Το γάλα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο κατά HACCP (ςφςτθμα τθσ υγιεινισ τροφίμων) 
και κατά ISO 9001 (ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ) και 22000. 

- Θ ςυςκευαςία τουσ γάλακτοσ πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν πρζπει να 
απελευκερϊνει ποςότθτα ςτοιχείων ςτο γάλα που κα ιταν δυνατόν να κζςει ςε κίνδυνο 
τθν ανκρϊπινθ υγεία ι να αλλοιϊςει τθ ςφςταςθ του γάλακτοσ. 

- Στθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ “παςτεριωμζνο γάλα”, το ςιμα 
καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, κακϊσ και θ διάρκεια κερμοκραςίασ, ςυντιρθςθσ. Θ 
αναγραφόμενθ ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ κα πρζπει να είναι ίδια με τθν 
θμζρα παράδοςθσ ι θ αμζςωσ προθγοφμενθ. Οι ςυςκευαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι 
ελλειποβαρείσ, χτυπθμζνεσ κλπ. 

2 Γιαοφρτι πρόβειο 
(ςφμφωνα με άρκρο 82 
του Κ.Τ.Ρ.)  

 

Το γιαοφρτι κα πρζπει να περιζχει λίποσ και ςτερεό υπόλειμμα άνευ λίπουσ (ΣΥΑΛ), ςε 
ποςοςτό ανϊτερο κατά 10% τουλάχιςτον από το όριο που κακορίηεται ςτο άρκρο 80 Ραρ. 3 
του Κ.Τ.Ρ., των αντιςτοίχων ειδϊν γάλακτοσ από τα οποία παραςκευάηεται. 

Θα χορθγείται γιαοφρτι πρόβειο, περιεκτικότθτασ ςε λίποσ 3,5%. Θα πρζπει να είναι 
παραςκευαςμζνο από νωπό γάλα προβάτων, κατόπιν παςτερίωςθσ και να πλθρεί όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ περί μικροβιολογικϊν ςτακεροτφπων. Θα πρζπει επίςθσ να 
πλθρεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 82 Ραρ. 6 του Κ.Τ.Ρ. περί 
ςυνεκτικότθτασ, οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν, απουςία ιηιματοσ, ςυντθρθτικϊν 
ουςιϊν, ηάχαρθσ, χρωςτικϊν, κ.τ.λ. Το γιαοφρτι κα πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από 
αντικανονικζσ οςμζσ και να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ.  

Το κακαρό βάροσ κάκε ςυςκευαςίασ κα πρζπει να είναι:  

Ρερίπου 200 γρ. με απόκλιςθ όπωσ ορίηεται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Οι ςυςκευαςίεσ 
επίςθσ, κα πρζπει να είναι από εγκεκριμζνθ πλαςτικι φλθ, ϊςτε να διαςφαλίηεται το 
αμετάβλθτο τθσ ςφςταςθσ, τθσ επιγραφισ και τθσ γνθςιότθτασ του προϊόντοσ.  

Επί τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφεται θ επί τισ εκατό ςφςταςθ ςε λίποσ και ΣΥΑΛ, θ 
θμερομθνία λιξθσ, θ παρτίδα, κακϊσ και θ επωνυμία τθσ εταιρείασ με ανεξίτθλθ γραφι. 

  

3 Φζτα (ςφμφωνα με 
άρκρο 83 του Κ.Τ.Ρ.)  

 

Θ προμθκευόμενθ φζτα (Ρ.Ο.Ρ.), κα πρζπει να είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ με μζγιςτθ 
υγραςία 56% και ελάχιςτθ λιποπεριεκτικότθτα επί ξθροφ 43%. Ρρζπει να πλθρεί - εκτόσ των 
άλλων - και τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ (ποιοτικά, οργανολθπτικά, γευςιογνωςτικά 
χαρακτθριςτικά, κ.τ.λ.), ςφμφωνα με τον Κ.Τ.Ρ. (άρκρ. 83, ενότθτα Δϋ2α) και του Ρ.Δ.81/19-3-
1993 (ΦΕΚ 36 Αϋ): ''Ρροχποκζςεισ, όροι και διαδικαςία κακιζρωςθσ ονομαςιϊν προζλευςθσ 
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γεωργικϊν προϊόντων'', όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 291/03.08.1993 (ΦΕΚ 130 Αϋ): 
''Τροποποίθςθ διατάξεων'' του Ρ.Δ.61/ 1993, ''Ρροχποκζςεισ και διαδικαςία αναγνϊριςθσ 
ονομαςιϊν προζλευςθσ ελαιολάδων'' (Αϋ 27) και του Ρ.Δ.81/1993 ''Ρροχποκζςεισ, όροι και 
διαδικαςία κακιζρωςθσ ονομαςιϊν προζλευςθσ γεωργικϊν προϊόντων'' (Αϋ 36). 

Στο μζςο ςυςκευαςίασ κα πρζπει να αναγράφονται όλεσ οι υποχρεωτικζσ ενδείξεισ ςφμφωνα 
με τισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ, όπωσ: 

''Φζτα'' - ''FETA''. 

''Ρροςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ'' (Ρ.Ο.Ρ.). 

''Τυρί''. 

''Επωνυμία και ζδρα παραγωγοφ - ςυςκευαςτθρίου''. 

 ''Βάροσ περιεχομζνου''. 

 ''Θμερομθνία παραγωγισ''. 

 ''Στοιχεία ελζγχου'': 

1. Τα δφο πρϊτα γράμματα τθσ ονομαςίασ προζλευςθσ Φ.Ε.  

2. Αφξοντα αρικμόσ του μζςου ςυςκευαςίασ. 

 3. Θμερομθνία παραγωγισ. 

Κατά τα λοιπά θ αναγραφι των υποχρεωτικϊν ενδείξεων γίνεται ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτθν Ραρ. 7 του άρκρου 4 του Ρ.Δ.81/93. Θ φζτα κα πρζπει να ζχει υποςτεί 
πλιρθ και επιτυχι ωρίμανςθ, να είναι απαλλαγμζνθ από αντικανονικζσ οςμζσ και να μθν 
παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ. Να διατίκεται ςε μεγάλα κομμάτια και να μθν 
ζχει τρίμματα, ςκλθρι.  

Θ ςυςκευαςία να είναι ςε δοχεία κατάλλθλα για τρόφιμα ςφμφωνα με τον κϊδικα τροφίμων 
να περιζχει άλμθ, ϊςτε τα κομμάτια να διατθροφνται μζςα ςε αυτι. Να προζρχεται από 
τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία και θ παραςκευι, ςυντιρθςθ και 
διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα HACCP. 

 

4 Σκλθρά τυριά (ςφμφωνα 
με άρκρο 83 του Κ.Τ.Ρ.) 

 

Το τυρί γραβιζρα είναι ςκλθρό κίτρινο τυρί, παραςκευαςµζνο από πρόβειο ι µείγµα από 
πρόβειο και κατςικίςιο γάλα Αϋ ποιότθτασ. Θα πρζπει να είναι εξαιρετικισ ι πρϊτθσ 
ποιότθτασ με μζγιςτθ υ-γραςία 38% και λίποσ υπολογιςμζνο ςε ξθρά ουςία τουλάχιςτον 
40%. Θα πρζπει να ζχει υποςτεί πλιρθ και επιτυχι ωρίμανςθ, τουλάχιςτον τριϊν (3) µθνϊν, 
κα είναι ςκλθρό, εφγεςτο και κα είναι α-παλλαγμζνο από αντικανονικζσ οςμζσ, χωρίσ να 
παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ. Θα πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι απαραίτθτεσ 
προδιαγραφζσ περί μικροβιολογικϊν ςτακεροτφπων ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κανονιςμοφσ, και τουσ όρουσ που προβλζπει ο Κ.Τ.Ρ. και οι ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και 
κτθνιατρικζσ διατάξεισ. 

Στθ ςυςκευαςία κα υπάρχει ζνδειξθ τθσ θµεροµθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. 

 

5 Καςζρι (ςφμφωνα με 
άρκρο 83 του Κ.Τ.Ρ.)  

 

Σφμφωνα με τθν Απόφαςθ Αρικ. 313027/94 (ΦΕΚ 8 Βϋ/11-1-94): ''Αναγνϊριςθ 
προςτατευόμενθσ ονομαςίασ προζλευςθσ (Ρ.Ο.Ρ.) τυριοφ «ΚΑΣΕΙ» (KASSERI)'', το καςζρι 
πρζπει να ζχει μζγιςτθ υγραςία 40% και ελάχιςτθ λιποπεριεκτικότθτα επί ξθροφ 40% και να 
πλθρεί τισ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 83 ενότθτα Δϋ 1κ του Κ.Τ.Ρ.  
Θα πρζπει να ζχει υποςτεί πλιρθ και επιτυχι ωρίμανςθ, να είναι απαλλαγμζνο από 
αντικανονικζσ οςμζσ και να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ. Στα μζςα 
ςυςκευαςίασ που περιζχουν «Καςζρι», κα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεισ, όπωσ 
αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 83 ενότθτα Δϋ 1κ, περί επιςιμανςθσ τυριοφ ''ΚΑΣΕΙ'', κακϊσ 
και ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παρ. 7 του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 81/1993. Στθν ετικζτα 
πρζπει να αναγράφεται «τυρί καςζρι» και όχι «τφπου καςζρι» ι «κίτρινο τυρί». Θ 
ςυςκευαςία νε είναι ςφμφωνα με τον κϊδικα τροφίμων. Θα πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι 
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απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ περί μικροβιολογικϊν ςτακεροτφπων, ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, και τουσ όρουσ που προβλζπει ο Κ.Τ.Ρ. και οι ιςχφουςεσ 
υγειονομικζσ και κτθνιατρικζσ διατάξεισ. Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ 
από τθν αρμόδια υπθρεςία και θ παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα 
HACCP. 

Να είναι εφγευςτο. Να είναι από αγελαδινό γάλα. Θ µεταφορά των τυριϊν προσ τισ αποκικεσ 
του διμου κα γίνεται µε αυτοκίνθτα - ψυγεία τα οποία κα φζρουν καταγραφικά 
κερµόµετρα. Θα είναι κακαρά και απολυµαςµζνα. 

Οι παραπάνω κατθγορίεσ τυριϊν: 

Θα διατίκενται ςαν ολόκλθρα προςυςκευαςμζνα κομμάτια, των οποίων θ προετοιμαςία και 
θ ςυςκευαςία να γίνονται από εργαςτιρια, που ζχουν ειδικι άδεια ζγκριςθσ και κα 
βρίςκονται κάτω από τον ζλεγχο των κατά τόπουσ χθμικϊν υπθρεςιϊν του Γ.Χ.Κ. 

Να είναι ςφμφωνα με τισ γενικζσ και τισ ειδικζσ διατάξεισ των τυριϊν από τα οποία 
προζρχονται. 

Το κακαρό βάροσ κα αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία  

Θ ςυςκευαςία κα είναι πλαςτικι αεροςτεγισ με το εςωτερικό φφλλο ι φιλμ, που ζρχεται ςε 
επαφι με το τρόφιμο από φλθ που επιτρζπεται από το Κ.Τ.Ρ. 

Απαγορεφεται θ προμικεια τυριϊν οποιαςδιποτε κατθγορίασ όταν αυτά δεν πλθροφν τισ 
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 83Γϋ (Γενικζσ διατάξεισ για τα τυριά), 
του Κ.Τ.Ρ. και τθν Αρικμ. Υϋ1γ/ΓΡ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Βϋ/8-10-2012 - Διορκ. ςφαλμ. ςτο 
ΦΕΚ 3007 Βϋ/13-11-12): ''Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων 
τροφίμων και ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ''. 

Επιςθμαίνεται θ αναγραφι των υποχρεωτικϊν ενδείξεων ςτθ ςυςκευαςία, όπωσ 
κακορίηονται ςτο άρκρο 11 του Κ.Τ.Ρ. και οι οποίεσ κα αναγράφονται ευανάγνωςτα και 
ανεξίτθλα ςε κάκε μονάδα ςυςκευαςίασ (κεφάλι, δοχεία, κ.τ.λ.), ςφμφωνα με το άρκρο 83 Γϋ 
του Κ.Τ.Ρ., όπωσ: 

Κατθγορία τυριοφ.  

Είδοσ ι είδθ γάλακτοσ (ποςοςτά), που παραςκευάςκθκε το τυρί.  

Ραςτεριωμζνο ι νωπό γάλα. 

Το ελάχιςτο λίποσ. 

Θ μζγιςτθ υγραςία. 

Το ελάχιςτο υπόλειμμα για τθν κατθγορία των ανακατεργαςμζνων τυριϊν.  

Θ θμερομθνία παραγωγισ για τα προϊόντα τθσ κατθγορίασ τυριϊν. 

Θ θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ. 

Χϊρα προζλευςθσ - παραγωγισ τυριοφ.  

Ζδρα τυροκομείου παραςκευισ τυριοφ (μόνο για τα Ραραδοςιακά τυριά).  

Ροςοςτό άλατοσ (μόνο ςτα νωπά - φρζςκα και ανακατεργαςμζνα). 

Ρρόςκετα (είτε ζχουν προςτεκεί ςτθν μάηα, είτε ςτθν επιδερμίδα του τυριοφ), ςφμφωνα με 
τισ προχποκζςεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 11 του Κ.Τ.Ρ. 

Θ ποιότθτα (πλθν των ανακατεργαςμζνων τυριϊν). 

Το ςιμα καταλλθλότθτασ: Ωοειδισ ςφραγίδα. 

Τζλοσ για όλεσ τισ κατθγορίεσ τυριϊν επιςθμαίνεται θ εναρμόνιςθ τουσ ςτισ ιςχφουςεσ 
υγειονομικζσ διατάξεισ, κανονιςμοφσ και τροποποιιςεισ αυτϊν περί μικροβιολογικϊν 
ςτακεροτφπων. 

Πλα τα υπό προμικεια είδθ κα είναι τυποποιθμζνα ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία και θ 
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μεταφορά τουσ κα γίνεται με αυτοκίνθτα - ψυγεία τα οποία κα φζρουν καταγραφικά 
κερμόμετρα, τα οποία κα είναι κακαρά και απολυμαςμζνα. Ο προμθκευτισ πρζπει να 
διακζτει πιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ HACCP για τουσ χϊρουσ 
παραγωγισ, επεξεργαςίασ και εμπορίασ των χορθγουμζνων ειδϊν (αποκικευςθσ και 
διακίνθςθσ), από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν 
είναι παραγωγόσ πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό φπαρξθσ και ορκισ λειτουργίασ 
ςυςτιματοσ ΘACCP του παραγωγοφ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ.  

 
ΤΜΘΜΑ ΣΤ: Είδθ Αρτοποιείου - 
Ηαχαροπλαςτείου  

A/
A 

Ε Λ Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Λ Σ Τ Λ Κ Α 

1 ΨΩΜΛ -Φρζςκο αρτοπαραςκεφαςμα ςε φρατηόλα, λευκό, 350 gr  
-Θα παραςκευάηονται από αλεφρι Αϋ ποιότθτασ 
-Να είναι ιςοβαρείσ φρατηόλεσ ςε τεμάχια 350 gr ι μιςοφ κιλοφ ι ενόσ κιλοφ, που να ζχουν 
ψθκεί τθν ίδια μζρα τθσ διάκεςθσ 
-Το νερό που κα χρθςιμοποιείται κα είναι πόςιμο. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ λυκίςκου. 
Θ ζψθςθ με επαφι των τεμαχίων επιτρζπεται ςε βακμό 15% . Το ψιςιμο κα πρζπει να είναι 
ομοιογενζσ και να ξεχωρίηει κόρα και ψίχα. Θ κόρα (φλόγωμα) κα πρζπει να είναι ομοιογενισ 
κακϋ όλθ τθν επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να μθν ξεπερνά το 1,5% και να πλθροί τισ 
προχποκζςεισ του μαγειρικοφ άλατοσ 
-Το αρτοπαραςκεφαςμα κα πρζπει να αποκτιςει τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και να 
μεταφζρεται όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. Θ μεταφορά του άρτου κα γίνεται ςε 
χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, μζςα ςε πλαςτικά κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα οποία κα τθροφν τουσ 
κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων 
-Απαγορεφεται θ χριςθ οιαςδιποτε ουςίασ για τθν βελτίωςθ θ τθν απόκρυψθ τθσ τυχόν 
ελαττωματικότθτασ των φυςικϊν ιδιοτιτων ι του χρϊματοσ των αλεφρων. 
-Το ψωμί που προςκομίηεται για τισ δομζσ του Διμου κα είναι Φ  Ε Σ Κ Ο . 
-Θ μεταφορά των ανωτζρω ειδϊν κα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνθτα, 
τα οποία κα είναι απόλυτα κακαρά και κα απολυμαίνονται τακτικά. 

 

2 Αρτοπαραςκευάςμ
ατα-γλυκίςματα 

 -Τα είδθ ηαχαροπλαςτικισ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, από αγνά υλικά 
και ςφμφωνα με τον κϊδικα τροφίμων και ποτϊν. 

 

-Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μια θμζρα, πριν τθν παράδοςι τουσ. 
 

-Θ μεταφορά των ανωτζρω ειδϊν κα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 
αυτοκίνθτα, τα οποία κα είναι απόλυτα κακαρά και κα απολυμαίνονται τακτικά. 
 

Θ λαγάνα να είναι άΝω τωΝ 750 γρ. περίπου, κλαςςικό ςχιμα λαγάνασ, 

παραςκευαςμζΝΘ με τοΝ παραδοςιακό τρόπο, από αλζυρι τφπου 70%, αλεφρι 
κίτριΝο ψιλό , Νερό, μαγιά 2% επί του αλεφρου, αλάτι ζωσ 2% επί του αλεφρου, 
μαςτίχα περίπου 0,5 επί τθσ χιλίοισ, ςουςάμι προαιρετικά και μαυροςιςαμο. 
 

3 Λουκοφμια  

4 Λαγάνεσ  
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ΤΜΘΜΑ Θ: Φρζςκο Γάλα για το προςωπικό 
A/A Ε Λ Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Λ Σ Τ Λ Κ Α 

1 Φρζςκο γάλα - Το γάλα πρζπει να είναι λευκό γάλα αγελάδασ, φρζςκο, παςτεριωμζνο και ομογενοποιθμζνο 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του Ρ.Δ. 56/95 όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ρ.Δ. 
252/2002 ΦΕΚ Α’ 224 και του Κϊδικα Τροφίμων. 

- Θα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία του 1λίτρου κατάλλθλθσ για τρόφιμα, με καπάκι, για 
ευκολία ςτθ χριςθ, διάρκειασ 7 θμερϊν. 

- Να μθν περιζχει πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ και ςυντθρθτικά τφπου Ε. Να ζχει υποβλθκεί ςε 
επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςε υψθλι κερμοκραςία για μικρό χρονικό διάςτθμα 
(τουλάχιςτον 71,7° C για 15 sec ι ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ) ι ςε διαδικαςία παςτερίωςθσ που 
χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και κερμοκραςίασ για τθν επίτευξθ 
ιςοδφμανου αποτελζςματοσ. 

- Να παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία φωςματάςθσ και κετικι αντίδραςθ ςτθ 
δοκιμαςία υπεροξειδάςθσ. 

- Αμζςωσ μετά τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατόν, ςε κερμοκραςία που δεν κα 
υπερβαίνει τουσ 6° C . Να περιζχει λίποσ 3,5% με ειδικό βάροσ τουσ 20° C 1028g/l και το ςτερεό 
υπόλειμμα χωρίσ λίποσ (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. Το γάλα πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον 2,9% πρωτεϊνικϊν 
ουςιϊν, διαπιςτοφμενο ςε γάλα με 3,5% λιπαρισ ουςίασ. 

- Ενδζχεται να ηθτθκεί και γάλα με λίποσ 1,5% 

- Το γάλα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο κατά HACCP (ςφςτθμα τθσ υγιεινισ τροφίμων) και κατά 
ISO 9001 (ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ)  και ISO 22000 

- Θ ςυςκευαςία τουσ γάλακτοσ πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν πρζπει να 
απελευκερϊνει ποςότθτα ςτοιχείων ςτο γάλα που κα ιταν δυνατόν να κζςει ςε κίνδυνο τθν 
ανκρϊπινθ υγεία ι να αλλοιϊςει τθ ςφςταςθ του γάλακτοσ. 

- Στθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ “παςτεριωμζνο γάλα”, το ςιμα 
καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, κακϊσ και θ διάρκεια κερμοκραςίασ, ςυντιρθςθσ. Θ 
αναγραφόμενθ ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ κα πρζπει να είναι ίδια με τθν θμζρα 
παράδοςθσ ι θ αμζςωσ προθγοφμενθ. Οι ςυςκευαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι ελλειποβαρείσ, 
χτυπθμζνεσ κλπ. 
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          Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ παραλαβισ που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β 
του άρκρου 221 του Ν.4412/16, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 
208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 
που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 
του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από 
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των 
οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν 
των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 
τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςε 10 
θμζρεσ από τθν παραλαβι τουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι τυχόν εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

3. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα πριν τθν παραλαβι να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο των προσ παράδοςθ 
προϊόντων. 

Αναλυτικά : 

 Θ μεταφορά των ειδϊν γίνεται ςτο χϊρο των δομϊν και υπθρεςιϊν του Διμου με κακαρά και 
απολυμαςμζνα μζςα του προμθκευτι. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάηονται ψφξθ αυτά πρζπει να 
μεταφζρονται ςε ειδικά διαμορφωμζνα  ψυγεία. 

 Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ προδιαγραφζσ που κζτει θ νομοκεςία και ο ΕΦΕΤ. 
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 Πλα τα τρόφιμα κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ι να παραδίδονται ςε υλικό ςυςκευαςίασ κατάλλθλο 
για τρόφιμα. 

 Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίηουν τισ Εκκζςεισ των επικεωρθτϊν των Αρχϊν Ελζγχου αν τουσ 
ηθτθκεί. 

 Θ αρμόδια επιτροπι παραλαβισ επιβάλλεται να ελζγχει τα αναγραφόμενα ςτο Δελτίο Αποςτολισ και τισ 
ενδείξεισ που υπάρχουν επί των ςυςκευαςιϊν των προϊόντων. 

 Θ Επιτροπι παραλαβισ ζχει ωσ αντικείμενο: 

1. Ζλεγχο τθσ κακαριότθτασ και γενικϊσ τθσ καταλλθλότθτασ των μεταφορικϊν μζςων που χρθςιμοποιεί ο 
προμθκευτισ. 

2. Ζλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάηονται ψυγείο εάν μεταφζρονται ςτθ ςωςτι κερμοκραςία. 

3. Ζλεγχο των μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (οςμι, γεφςθ, όψθ κ.λπ.) κάκε παραγγελμζνου είδουσ 
τροφίμων. 

4. Ζλεγχο ποιότθτασ για τον εάν τθροφνται οι προδιαγραφζσ που ζχουν οριςκεί για το κάκε είδοσ χωριςτά. 

5. Αν διαπιςτϊςει οποιαδιποτε παράβαςθ ςε ςχζςθ με τα παραπάνω (1-3) θ επιτροπι ζχει το δικαίωμα 
απόρριψθσ των ειδϊν, οπότε ο προμθκευτισ οφείλει να αντικαταςτιςει τα είδθ αμζςωσ. Σε άλλθ 
περίπτωςθ ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να τα αγοράςει από το ελεφκερο εμπόριο ςε βάροσ του 
προμθκευτι. 

 Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι κα ελζγχονται τακτικά από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ για το αν 
τθροφνται τα όςα αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ, κακϊσ επίςθσ κα επικεωροφνται τακτικά και τα 
φορτθγά μεταφοράσ των τροφίμων (ζλεγχοσ κακαριότθτασ, κερμοκραςίασ και εξοπλιςμοφ). Ο 
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να δίνει ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά 
με κάκε χορθγοφμενο είδοσ. 

 Σε καμία περίπτωςθ ο προμθκευτισ δεν μπορεί να αρνθκεί εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ. Εφόςον 
ςυγκεκριμζνο είδοσ δεν υπάρχει ςτθν αγορά, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθ 
Διεφκυνςθ (τουλάχιςτον μία εργάςιμθ θμζρα πριν τθν προγραμματιςμζνθ εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ) 
προκειμζνου να μθ φζρει ευκφνθ. 

 Αν ο προμθκευτισ κακυςτερεί να προςκομίςει κάποιο είδοσ τότε ο κάκε φορζασ ζχει το δικαίωμα να το 
αγοράηει (αυτό ι αντίςτοιχά του) από το ελεφκερο εμπόριο με ζξοδα που βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Με κάκε παράδοςθ κα εκδίδονται «δελτία αποςτολισ» ανά τμιμα ειδϊν, και ςτο τζλοσ κάκε μινα κα 
εκδίδονται αντίςτοιχα τιμολόγια, με τισ τιμζσ ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά του 
αναδόχου. (τιμζσ μονάδοσ ι ποςοςτό ζκπτωςθσ). Τα τιμολόγια πϊλθςθσ για τα είδθ, για τα οποία ζχει 
δοκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, κα ςυνοδεφονται από τα θμεριςια δελτία πιςτοποίθςθσ Μζςθσ Λιανικισ 
Τιμισ πϊλθςθσ . 

 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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 ΦΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΛΚΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 
 

Συςκευαςία : Σε κατάλλθλθ για υγρά τρόφιμα ςυςκευαςία του ενόσ λίτρου με βιδωτό πϊμα ςε 
πλαςτικό τελάρο των 20 τεμ. 

Τόποσ 
Ραράδοςθσ 

: 
Οι χϊροι εργαςίασ των δικαιοφχων, που κα ορίηονται από τισ Υπθρεςίεσ των 
φορζων και ςτουσ οποίουσ κα εγκαταςτακοφν ειδικά ψυγεία με ευκφνθ και 
δαπάνεσ του 
προμθκευτι. 

υκμοί 
Ραράδοςθσ 

 
: 

Θ παράδοςθ κα γίνεται κακθμερινά ι 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα, ςτισ πρϊτεσ 
εργάςιμεσ ϊρεσ κάκε θμζρασ, ϊςτε να παραδίδεται ζγκαιρα ςτουσ δικαιοφχουσ. 
Θ κάκε υπθρεςία 
κα παραδίδει εγγράφωσ τθν παραγγελία ςτον προμθκευτι με fax ι με 
τθλεομοιοτυπία. 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει τθν παραγγελία τθν επόμενθ θμζρα. Σε περίπτωςθ που δεν 
δφναται να πραγματοποιιςει τθν παραγγελία, οφείλει εγγράφωσ να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία, 
αναφζροντασ τουσ λόγουσ, το αργότερο μία θμζρα μετά τθν παραγγελία. 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να χορθγεί γάλα ςε ποςότθτα, που οι φορείσ κα του ορίηουν κάκε φορά. 
Το γάλα κα παραδίδεται ςτουσ κακοριςμζνουσ τόπουσ από 7:00 ζωσ 10:00 π.μ. το αργότερο, από 
Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, εκτόσ επιςιμων αργιϊν. Οι Υπθρεςίεσ κα ζχουν δικαίωμα αλλαγισ τθσ ϊρασ 
παράδοςθσ (πάντα κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον προμθκευτι) για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 
αναγκϊν τουσ. Θ μεταφορά του γάλακτοσ κα γίνεται με ειδικά, για τρόφιμα, μεταφορικά μζςα του 
προμθκευτι, κακαρά και απολυμαςμζνα, ςφμφωνα με τισ υγειονομικζσ διατάξεισ. 

 Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κακυςτερεί να προςκομίςει τα είδθ ι προςκομίςει μικρότερθ 
ποςότθτα, τότε ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να αγοράςει αυτά απευκείασ από το ελεφκερο εμπόριο ςε 
βάροσ του προμθκευτι. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΚΘΚΕ 
Θ Συντάξαςα & Αν. 
Ρροϊςταμζνθ του 

Τμιματοσ Ρρομθκειϊν 
 
 
 
                             ΔΕΒΕΝΘ ΡΑΑΣΚΕΥΘ 

ΕΛΕΓΧΚΘΚΕ & ΚΕΩΘΚΘΚΕ 
Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ/νςθσ 

 
 
 
 
 

ΓΘΓΟΛΟΣ ΤΣΑΜΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 
 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα 
 
Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 
 
Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ πουαπαιτοφνται ςτο Μζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 
 
Ρροςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ *+, θμερομθνία *+, ςελίδα *+ Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: [][][][]/S 
[][][][][][] 0000/S 000-0000000 
 
Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν δεν 
υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει 
πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. 
παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 
 
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ+) 
 
Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 
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Ταυτότθτα του αγοραςτι Επίςθμθ ονομαςία:  ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 
Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει:     997854502 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει):  www.zitsa.gov.gr 
Ρόλθ:     ΕΛΕΟΥΣΑ 
Οδόσ και αρικμόσ:     ΛΕΩΦΟΟΣ ΡΑΣΣΑΩΝΟΣ 1 
Ταχ. κωδ.:     45445 
Αρμόδιοσ επικοινωνίασ:     ΔΕΒΕΝΘ ΡΑΑΣΚΕΥΘ-ΑΙΚ. ΚΑΑΜΟΥΤΣΙΟΥ 
Τθλζφωνο:       2653360052-2653360024 
φαξ: 
Θλ. ταχ/μείο:     zitsa@zitsa.gov.gr 
Χϊρα:         GR 
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
Τίτλοσ: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΗΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ  
Σφντομθ περιγραφι: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΗΙΤΣΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΩΝ 
Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα (εάν 
υπάρχει): 

 
 
Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  
Επωνυμία: 
Οδόσ και αρικμόσ:  
Ταχ. κωδ.: Ρόλθ: Χϊρα: 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 
Θλ. ταχ/μείο: Τθλζφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 
Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; Ναι / Πχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 
«κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
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Απάντθςθ:    Ναι / Πχι 
Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; % 
 
Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 
 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο εγκεκριμζνων οικονομικϊν 
φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
 
Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 
ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
- 
Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
- 
Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 
- 
Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 
Ναι / Πχι 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 
ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα...): 
- 
Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από 
κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 
- 
Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να 
υποβάλει προςφορά. 
Απάντθςθ: 
- 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 
Πνομα: Επϊνυμο: 
Θμερομθνία γζννθςθσ: 
Τόποσ γζννθςθσ: 
Οδόσ και αρικμόσ: 
Ταχ. κωδ.: Ρόλθ: Χϊρα: Τθλζφωνο: Θλ. ταχ/μείο: Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 
Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 
Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 
Τφποσ ταυτότθτασ 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 
ο οικονομικόσ φορζασ 
Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 
Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 
Τφποσ ταυτότθτασ 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν 
εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
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Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Διαφκορά 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
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Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Απάτθ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ 
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Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν 
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 10 
 

 





 

136 
 

 

Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
Καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 
Καταβολι φόρων 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποςό 
Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
Ναι / Πχι 
Διευκρινίςτε: 
- 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
Ναι / Πχι 
.. 
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο 
και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο 
από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποςό 
Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
Ναι / Πχι 
Διευκρινίςτε: 
- 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
Ναι / Πχι 
.. 
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του κοινωνικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του εργατικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ρτϊχευςθ 
Ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 
Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
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Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
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Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 
Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 
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Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ 
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
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Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 
Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν 
εν λόγω προθγοφμενθ ςφμβαςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 
απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 
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Ο οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, β) ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, και δ) ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Α: Καταλλθλότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά 
κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 
/γνωςτοποίθςθ. 
Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο 
παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 
κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο 
παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 
κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά 
κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 
/γνωςτοποίθςθ. 
Μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, 
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
Ραρακαλϊ περιγράψτε 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: δείγματα, περιγραφι ι φωτογραφίεσ με 
πιςτοποίθςθ γνθςιότθτασ 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα 
ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 
ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 
Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει πιςτοποιθτικά που 
ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ 
ανάγκεσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
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Λιξθ 
Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 
ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ 
επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται, εκτόσ εάν: 
α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι 
β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του 
άρκρου 59 παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να 
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο 
 
 
 
Μζροσ ΙΙΙ και το Μζροσ IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ για 
τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι. 

 
 
 
 
 
 
 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 
Θμερομθνία 

Τόποσ 
Υπογραφι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

Τμιμα  Α:     Είδθ Ραντοπωλείου    
  

 ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ 
ΒΑΟΣ  Ι 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ 
ΧΩΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΜΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΩΣ 
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΛ ΕΡΛ ΤΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ Α/Α ΕΛΔΟΣ 

1 
Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ 
1 κ.)  

   

2 Αυγά (εξάδα) 
 

   

3 
Δθμθτριακά (Κορν Φλζικσ) 
375 gr  

   

4 
Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ 
375 gr  

   

5 Ελιζσ (μαφρεσ) 
 

   

6 Κρζμα γάλακτοσ 1 λίτρο 
 

   

7 Κομπόςτα οδάκινο 820 gr 
 

   

8 Κρικαράκι (ςυςκ. 500γρ.) 
 

   

9 Λαηάνια 1 KG 
 

   

10 
Μακαρόνια παςτίτςιο 500 
γρ.  

   

11 Μακαρόνια πάςτεσ 500 γρ. 
 

   

12 Μζλι 1 KG 
 

   

 
Στοιχεία προμθκευτι ι Σφραγίδα επιχείρθςθσ 
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13 φηι άςπρο 500 gr 
 

   

14 φηι κίτρινο 500 gr 
 

   

15 Σταφίδεσ (ξανκζσ) 200 gr 
 

   

16 Φακζσ ψιλζσ (ςυςκ. 500 gr) 
 

   

17 Φαρίνα (ςυςκ. 500 gr) 
 

   

18 
Φαςόλια ξερά μζτρια (ςυςκ. 
500 gr)  

   

19 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 500 gr) 
 

   

20 
Βοφτυρο ηωικισ προελ. (250 
gr)  

   

21 Νιςεςτζ 400γρ. 
 

   

22 εβφκια (500 gr) 
 

   

23 Ρλθγοφρι (500 gr) 
 

   

24 Ταχίνι με μζλι (500 gr) 
 

   

25 
Τοςτ με ψωμί ολικισ άλεςθσ 
(500 gr)  

   

26 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. 
 

   

27 
Αλάτι ψιλό (ςακουλάκι 
1κιλοφ)  

   

28 
Βοφτυρο φυτικισ προελ. 500 
gr  

   

29 Ηάχαρθ (1κιλό) 
 

   

30 Κακάο (1κιλό) 
 

   

31 Κανζλα ξφλο 50 gr 
 

   

32 Κανζλα ςκόνθ 50 gr 
 

   

33 Μαρμελάδα 380 γρ. 
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34 
Μοςχοκάρυδο τριμμζνο 25 
gr   

   

35 Μπιςκότα γεμιςτά 200 gr 
 

   

36 Μπιςκότα ΡΤΙ-ΜΡΕ 225 gr 
 

   

37 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ 240 gr 
 

   

38 Ντομάτα ςτον τρίφτθ 500 gr 
 

   

39 Ξφδι 400 ml 
 

   

40 Ρελτζ ντομάτασ 500 gr 
 

   

41 
Ριπζρι κόκκινο (τριμμζνο 50 
gr)  

   

42 
Ριπζρι μαφρο (τριμμζνο 50 
gr)  

   

43 Ρραλίνα φουντουκιοφ 1 KG 
 

   

44 ίγανθ (τριμμζνθ) 50 gr 
 

   

45 Σοκολάτα γάλακτοσ (70 gr) 
 

   

46 Φρυγανιά τριμμζνθ 400 gr 
 

   

47 
Μπζικιν πάουντερ (3*20 gr) 
(ςυςκ. 3)  

   

48 Βανίλιεσ (5*0,3 gr) (ςυςκ. 5) 
 

   

49 Μαγιά (3*9γρ) (ςυςκ. 3) 
 

   

50 Ηάχαρθ άχνθ 400γρ. 
 

   

51 Αμμωνία 30γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) 
 

   

52 
Σόδα μαγειρικισ 20γρ. 
(Φ.Ρ.Α. 24%)  

   

53 
Κραςί άςπρο 750 ml  (Φ.Ρ.Α. 
24%)  

   

54 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 1 KG 
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55 
Φαςολάκια κατεψυγμζνα 1 
KG  

   

56 
Καλαμπόκι κατεψυγμζνο 
(500 gr)  

   

57 Φφλλο χωριάτικο για πίτα 
 

   

58 
Ελαιόλαδο (ζξτρα παρκζνο, 
με οξφτθτα<=0,1, Ελλ. 
παραγωγισ) 5l 
οξφτθτα<=0,1, Ελλ. 
παραγωγισ) 5l 

 
   

59 Αραβοςιτζλαιο  5l 
 

   

60 
ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml 
(ΕΞΑΔΑ)  

   

61 ΛΕΜΟΝΙ 330ml (ΕΞΑΔΑ) 
 

   

62 ΓΚΑΗΟΗΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) 
 

   

63 COLA 330ml (ΕΞΑΔΑ) 
 

   

64 ΣΟΔΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) 
 

   

65 
ΝΕΑ ΜΙΚΑ 500lt (24τεμ) 
(Κιβϊτιο)  

   

66 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ 
250 ML (100% ΦΥΣΙΚΟΣ 
ΧΥΜΟΣ) 

 
   

67 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ (1 KG) 
 

   

68 
ΗΑΧΑΘ ΛΕΥΚΘ 
ΚΥΣΤΑΛΙΚΘ(1 KG)  

   

69 
ΓΑΛΑ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜ. 
ΜΑΚΑΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ 400 GR  

   

70 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΜΕΙΔΕΣ 
ΡΛΘΕΣ 10Χ15GR  

   

71 
ΤΣΑΪ ΡΑΣΙΝΟ 20ΤΕΜ 1 
ΚΟΥΤΙ  

   

72 ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500GR 
 

   

73 
ΟΦΘΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
500GR  

   

74 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 
200GR  

   

75 
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΟΥ 
500GR  
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76 ΗΑΧΑΘ ΚΑΣΤΑΝΘ 1 ΚΙΛΟ 
 

   

77 
ΦΙΛΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 
(ΣΥΣΚ. 40 ΤΕΜ) (Φ.Ρ.Α. 24%)  

   

78 Τουρςί 
 

   

79 Χαλβάσ 
 

   

80 Ρατατοςαλάτα 
 

   

81 Ταραμοςαλάτα 
 

   

82 
Γάλα 1θσ βρεφικισ θλικίασ 
ςε ςκόνθ 0-5 μθνϊν  

   

83 
Γάλα 2θσ βρεφικισ θλικίασ 
ςε ςκόνθ …. μθνϊν  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
(Τόποσ / θμερομθνία) 

 

Ο Ρροςφζρων 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

Σελίδα 156 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΤΜΘΜΑ  Β:     Είδθ Οπωρολαχανοπωλείου 

 
Α/Α ΕΛΔΟΣ ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ 

1 Αγγοφρια 
 

2 Άνθκοσ 
 

3 Καρότα 
 

4 Κολοκυκάκια 
 

5 Κρεμμφδια (Ξθρά) 
 

6 Κρεμμφδια (φρζςκα) 
 

7 Λάχανο άςπρο 
 

8 Λεμόνια 
 

9 Μαϊντανόσ 
 

10 Μανιτάρια  
 

11 Μαροφλια 
 

12 Μελιτηάνεσ 
 

13 Μπρόκολα  
 

14 Ντομάτεσ (Ρρεβζηθσ) 
 

15 Ρατάτεσ (Νευροκοπίου) 
 

16 Ριπεριζσ για γεμιςτά 
 

17 Σζλινο 
 

18 Σκόρδα 
 

19 Σπανάκι  
 

20 Φαςολάκια  
 

21 Ρράςα 
 

22 Ραντηάρια 
 

23 Κουνουπίδι 
 

24 Αχλάδια  
 

25 Βερίκοκα  
 

26 Καρποφηια 
 

27 Μανταρίνια  
 

28 Μιλα  
 

29 Μπανάνεσ  
 

30 Νεκταρίνια  
 

31 Ρεπόνια 
 

32 Ρορτοκάλια  
 

33 οδάκινα 
 

34 Σταφφλια  
 

 
(Τόποσ / θμερομθνία) 

Ο Ρροςφζρων 

(Σφραγίδα και υπογραφι) 

 
Στοιχεία προμθκευτι ι Σφραγίδα επιχείρθςθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

Ομάδα  Γ:  Είδθ Κρεοπωλείου 
 

    
Α/Α ΕΛΔΟΣ ΤΜΘΜΑ ΣΦΑΓΛΟΥ 

ΡΟΛΟΤΘΤΑ 
ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΕΓΟΣΤΑΣΛΟ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

1 Χοιρινό (ςε ςυςκευαςία του 

ενόσ κιλοφ)    

2 Κοτόπουλο 
   

3 Ρροβατίνα 
   

4 Χοιρινά ςουβλάκια 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
(Τόποσ / θμερομθνία) 

 

 

Ο Ρροςφζρων 

(Σφραγίδα και υπογραφι 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στοιχεία προμθκευτι ι Σφραγίδα επιχείρθςθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ομάδα  Δ:  Κατεψυγμζνα Είδθ Λχκυοπωλείου 

    

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΒΑΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 
ΧΩΑ 

ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΜΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΩΣ 
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΛ ΕΡΛ ΤΘΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

1 Κοκκινόψαρο 
   

2 Βακαλάοσ φιλζτο 
   

3 Ρζρκα φιλζτο 
   

4 Φιλζτο γλϊςςασ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________________ 
(Τόποσ / θμερομθνία) 

 

 

Ο Ρροςφζρων 

(Σφραγίδα και υπογραφι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στοιχεία προμθκευτι ι Σφραγίδα επιχείρθςθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ομάδα  Ε:     ΓΑΛΑΚΤΟΜΛΚΑ ΕΛΔΘ 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΧΩΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 
ΜΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΩΣ 

ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΛ ΕΡΛ ΤΘΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

1 Γάλα Συμπυκνωμζνο μακράσ 
διαρκείασ 400 gr   

2 Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 

Λίτρο)   

3 Γιαοφρτι πλιρεσ Ρρόβειο 200 gr 
  

4 Γραβιζρα Αϋ ποιότθτασ (1 KG) 
  

5 Τυρί φζτα εγχϊριο  (1 KG) 
  

6 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ (1 KG) 
  

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
(Τόποσ / θμερομθνία) 

 

 

Ο Ρροςφζρων 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφι 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στοιχεία προμθκευτι ι Σφραγίδα επιχείρθςθσ 





 

 

Σελίδα 160 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

ΤΜΘΜΑ  ΣΤ:     Είδθ Αρτοποιείου  & Ηαχαροπλαςτείου 

ΑΤΟΣ  

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΒΑΟΣ 

1 Ψωμί Σταρζνιο Κιλό 
 

  

 
 
 

ΕΛΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΛΟΥ 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΒΑΟΣ 

1 
Αρτοπαραςκευάςματα - 
γλυκίςματα   

2 Λουκοφμια 
  

3 Λαγάνεσ 
  

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
(Τόποσ / θμερομθνία) 

 

Ο Ρροςφζρων 

(Σφραγίδα και υπογραφι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙΙ 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

Ομάδα  Θ:     Φρζςκο Γάλα 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΒΑΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 
ΧΩΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ 

ΜΑΚΑ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΩΣ 
ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΛ ΕΡΛ ΤΘΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

1 
Λευκό φρζςκο αγελαδινό γάλα , 
παςτεριωμζνο, ςε ςυςκευαςία                

1 λίτρου 
  

 
 
 
 
 

_____________________________ 
(Τόποσ / θμερομθνία) 

 

Ο Ρροςφζρων 
(Σφραγίδα και υπογραφι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

            

 
 

          

           ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
  

       ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 
  

    
 Ελεοφςα, …..../…...../…….… 

ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 
  

      

              

Ταχ. Δ/νςθ:  Λεωφ. Ραςςαρϊνοσ 1  

      
  

Ελεοφςα, 45 445 

      Ρλθροφορίεσ:  Ραραςκευι Δερβζνθ 

      Τθλ:  26533 60024 

      E-mail:  vderveni@zitsa.gov.gr 

          

       

           ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑ Α 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:    

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Ι ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ:  

E-mail:   

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ ανάκεςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ για τθν «Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ 
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων» για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ, τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά: 

           

           Α1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 
Α1.1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ-ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

mailto:vderveni@zitsa.gov.gr
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ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

K.A.E. 15.6481.001 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Μακαρόνια 500gr Τεμάχιο 0,86 €   1.210 310 900 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Κρικαράκι  500gr Τεμάχιο 0,87 €   1.118 218 900 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 φηι  πακζτο 500gr Τεμάχιο 1,68 €   1.200 400 800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Φαςόλια μζτρια πακζτο 500gr Κιλό 2,00 €   449 249 200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Φακζσ ψιλζσ πακζτο 500gr Κιλό 2,00 €   450 200 250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Χυμό ντομάτασ 500gr Τεμάχιο 0,84 €   651 111 540 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ) 1 κ. Κιλό 1,30 €   751 351 400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Ηάχαρθ 1κ. πακζτο Κιλό 0,71 €   410 110 300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Ελιζσ (μαφρεσ) Κιλό 6,00 €   40 0 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 Τουρςί Κιλό 4,00 €   21 0 21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 Χαλβάσ Κιλό 8,00 €   75 0 75 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 Ρατατοςαλάτα Κιλό 8,00 €   40 0 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13 Ταραμοςαλάτα Κιλό 5,00 €   39 0 39 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 
Γάλα 1θσ βρεφικισ θλικίασ ςε ςκόνθ 
0-5 μθνϊν 

Τεμάχιο 11,00 €   30 0 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 
Γάλα 2θσ βρεφικισ θλικίασ ςε ςκόνθ 
…. μθνϊν 

Τεμάχιο 9,20 €   40 0 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 4.249 1.039 3.210 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  ΚΛΛΟ 13% 2.275 910 1.365 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Α1.1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ-ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε 
διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15411000-2 Ηωικά ι φυτικά ζλαια 
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K.A.E. 15.6481.001 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

16 Ελαιόλαδο  1λ. Τεμάχιο 4,92 €   500 150 350 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 500 150 350 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 4.749 1.189 3.560 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 2.275 910 1.365 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Α1.2 ΔΘΜΟΣ  ΗΛΤΣΑΣ – ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΕΚΝΛΚΕΣ ΕΟΤΕΣ) (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

Κ.Α.Ε. 00.6443 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αναψυκτικά 330ml  Τεμάχιο 0,60 €   200 50 150 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Αναψυκτικά 1,5 lit  Τεμάχιο 1,39 €   200 50 150 0,00 € 0,00 € 0,00 € 





 

 

Σελίδα 165 

3 Νερά μικρά 0,5 lt Τεμάχιο 0,15 €   500 150 350 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Οίνοσ Λευκόσ (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 2,49 €   40 20 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 900 250 650 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24% 40 20 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Α1.3 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΛΟΛΡΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ) (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

Κ.Α.Ε. 15.6471 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αναψυκτικά 330ml Τεμάχιο 0,60 €   500 300 200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχιο 1,39 €   500 300 200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Νερά μικρά 0,5 lt  Τεμάχιο 0,15 €   1.500 850 650 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Οίνοσ Λευκόσ (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 2,49 €   60 30 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 2.500 1.450 1.050 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24% 60 30 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Α2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 
Α2.1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

K.A.E. 60.6481 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ 1 κ.) Κιλό 1,30 €   153 31 122 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχιο 1,80 €   340 68 272 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Δθμθτριακά (Κορν Φλζικσ) 375 gr Τεμάχιο 1,95 €   278 56 222 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ 375 gr Τεμάχιο 3,49 €   100 20 80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Ελιζσ (μαφρεσ) Κιλό 9,00 €   60 12 48 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Κρζμα γάλακτοσ 1 λίτρο Τεμάχιο 8,00 €   25 5 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 Κομπόςτα οδάκινο 820 gr Τεμάχιο 2,50 €   140 28 112 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Κρικαράκι (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 0,87 €   344 69 275 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Λαηάνια 1 KG Κιλό 2,00 €   102 21 81 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 Μακαρόνια παςτίτςιο 500 γρ. Τεμάχιο 1,13 €   82 17 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 Μακαρόνια πάςτεσ 500 γρ. Τεμάχιο 0,86 €   452 91 361 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 Μζλι 1 KG Τεμάχιο 9,50 €   90 18 72 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13 φηι άςπρο 500 gr Κιλό 1,68 €   102 21 81 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 φηι κίτρινο 500 gr Κιλό 1,95 €   156 32 124 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 Σταφίδεσ (ξανκζσ) 200 gr Τεμάχιο 1,77 €   13 4 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 Φακζσ ψιλζσ (ςυςκ. 500 gr) Κιλό 2,00 €   138 28 110 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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17 Φαρίνα (ςυςκ. 500 gr) Κιλό 0,77 €   62 13 49 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18 Φαςόλια ξερά μζτρια (ςυςκ. 500 gr) Τεμάχιο 2,00 €   91 19 72 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

19 Χυλοπίτεσ (ςυςκ. 500 gr) Τεμάχιο 0,83 €   85 17 68 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

20 Βοφτυρο ηωικισ προελ. (250 gr) Τεμάχιο 3,23 €   19 4 15 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

21 Νιςεςτζ 400γρ. Τεμάχιο 0,75 €   15 5 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

22 εβφκια (500 gr) Κιλό 2,15 €   11 4 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23 Ρλθγοφρι (500 gr) Κιλό 1,33 €   25 5 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

24 Ταχίνι με μζλι (500 gr) Τεμάχιο 3,75 €   40 8 32 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

25 Τοςτ με ψωμί ολικισ άλεςθσ (500 gr) Τεμάχιο 1,98 €   100 20 80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

26 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχιο 0,86 €   43 9 34 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

27 Αλάτι ψιλό (ςακουλάκι 1κιλοφ) Κιλό 1,40 €   80 16 64 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

28 Βοφτυρο φυτικισ προελ. 500 gr Τεμάχιο 2,35 €   254 51 203 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

29 Ηάχαρθ (1κιλό) Κιλό 0,71 €   90 18 72 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

30 Κακάο (1κιλό) Κιλό 6,20 €   15 4 11 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

31 Κανζλα ξφλο 50 gr Τεμάχιο 0,90 €   14 4 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

32 Κανζλα ςκόνθ 50 gr Τεμάχιο 0,62 €   13 4 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

33 Μαρμελάδα 380 γρ. Τεμάχιο 1,20 €   238 48 190 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

34 Μοςχοκάρυδο τριμμζνο 25 gr  Τεμάχιο 1,02 €   12 4 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

35 Μπιςκότα γεμιςτά 200 gr Τεμάχιο 1,02 €   172 35 137 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

36 Μπιςκότα ΡΤΙ-ΜΡΕ 225 gr Τεμάχιο 0,80 €   642 129 513 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

37 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ 240 gr Τεμάχιο 0,94 €   31 7 24 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

38 Ντομάτα ςτον τρίφτθ 500 gr Τεμάχιο 0,84 €   790 158 632 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

39 Ξφδι 400 ml Τεμάχιο 0,71 €   52 11 41 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

40 Ρελτζ ντομάτασ 500 gr Τεμάχιο 1,20 €   40 8 32 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

41 Ριπζρι κόκκινο (τριμμζνο 50 gr) Τεμάχιο 0,99 €   31 11 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

42 Ριπζρι μαφρο (τριμμζνο 50 gr) Τεμάχιο 1,59 €   44 9 35 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

43 Ρραλίνα φουντουκιοφ 1 KG Τεμάχιο 4,70 €   9 4 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

44 ίγανθ (τριμμζνθ) 50 gr Τεμάχιο 1,00 €   130 26 104 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

45 Σοκολάτα γάλακτοσ (70 gr) Τεμάχιο 1,12 €   472 95 377 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

46 Φρυγανιά τριμμζνθ 400 gr Τεμάχιο 1,28 €   214 43 171 0,00 € 0,00 € 0,00 € 





 

 

Σελίδα 168 

47 
Μπζικιν πάουντερ (3*20 gr) (ςυςκ. 
3) 

Τεμάχιο 0,40 €   34 7 27 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

48 Βανίλιεσ (5*0,3 gr) (ςυςκ. 5) Τεμάχιο 0,50 €   36 8 28 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

49 Μαγιά (3*9γρ) (ςυςκ. 3) Τεμάχιο 0,90 €   20 4 16 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

50 Ηάχαρθ άχνθ 400γρ. Τεμάχιο 0,65 €   23 5 18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

51 
Φυςικόσ χυμόσ πορτοκάλι 250 ml 
(100% φυςικόσ χυμόσ) 

Τεμάχιο 0,80 €   1.360 272 1.088 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

52 
Αναψυκτικά (Ρορτοκαλάδα – 
Λεμονάδα χωρίσ ανκρακικό) 330 ml 

Τεμάχιο 0,66 €   130 26 104 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

53 
Αναψυκτικά (Ρορτοκαλάδα – 
Λεμονάδα χωρίσ ανκρακικό) 1,5 lit 

Τεμάχιο 1,33 €   130 26 104 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

54 Αμμωνία 30γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 0,30 €   11 4 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

55 Σόδα μαγειρικισ 20γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 0,30 €   11 4 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

56 Κραςί άςπρο 750 ml  (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 2,40 €   8 4 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 7.148 1.453 5.695 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  ΚΛΛΟ 13% 994 205 789 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 24% 30 12 18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 
   

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Α2.1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

CPV: 15411000-2 Ηωικά ι φυτικά ζλαια 

K.A.E. 60.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 
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Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

57 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 1 KG Κιλό 2,90 €   132 27 105 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

58 Φαςολάκια κατεψυγμζνα 1 KG Κιλό 3,19 €   70 14 56 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

59 Καλαμπόκι κατεψυγμζνο (500 gr) Κιλό 2,57 €   20 4 16 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

60 Φφλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχιο 2,80 €   152 31 121 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

61 
Ελαιόλαδο (ζξτρα παρκζνο, με 
οξφτθτα<=0,1, Ελλ. παραγωγισ) 5l 

Τεμάχιο 21,81 €   55 11 44 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

62 Αραβοςιτζλαιο  5l Τεμάχιο 10,66 €   16 4 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 223 46 177 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 222 45 177 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 7.371 1.499 5.872 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 1.216 250 966 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24% 30 12 18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Α2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Α2.2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - Κ.Α.Ρ.Θ. (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 
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CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

K.A.E. 15.6699.001 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 ΡΟΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 2,40 €   500 100 400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 ΛΕΜΟΝΙ 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 2,40 €   450 90 360 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 ΓΚΑΗΟΗΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 2,40 €   165 33 132 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 COLA 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 3,10 €   350 70 280 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 ΣΟΔΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) Τεμάχιο 2,00 €   250 50 200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 ΝΕΑ ΜΙΚΑ 500lt (24τεμ) (Κιβϊτιο) Τεμάχιο 3,20 €   300 60 240 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΡΟΤΟΚΑΛΙ 250 ML 
(100% ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ) 

Τεμάχιο 0,80 €   250 50 200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ (1 KG) Κιλό 15,00 €   210 42 168 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 ΗΑΧΑΘ ΛΕΥΚΘ ΚΥΣΤΑΛΙΚΘ(1 KG) Κιλό 0,80 €   150 30 120 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 
ΓΑΛΑ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜ. ΜΑΚΑΣ 
ΔΙΑΚΕΙΑΣ 400 GR 

Τεμάχιο 1,10 €   100 20 80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΡΟΕ ΜΕΙΔΕΣ ΡΛΘΕΣ 
10Χ15GR 

Τεμάχιο 1,00 €   150 30 120 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 ΤΣΑΪ ΡΑΣΙΝΟ 20ΤΕΜ 1 ΚΟΥΤΙ Τεμάχιο 2,50 €   120 24 96 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13 ΦΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500GR Τεμάχιο 2,30 €   100 20 80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 ΟΦΘΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 500GR Τεμάχιο 5,50 €   70 14 56 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 200GR Τεμάχιο 7,00 €   80 26 54 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΟΥ 500GR Κιλό 7,50 €   90 18 72 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

17 ΗΑΧΑΘ ΚΑΣΤΑΝΘ 1 ΚΙΛΟ Τεμάχιο 1,00 €   50 10 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18 
ΦΙΛΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ (ΣΥΣΚ. 40 
ΤΕΜ) (Φ.Ρ.Α. 24%) 

Τεμάχιο 0,80 €   50 10 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 2.935 597 2.338 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 450 90 360 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 24% 50 10 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 





 

 

Σελίδα 171 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Α3 Ν.Ρ.Λ.Δ ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 
Α3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνόσ και ςυναφι προϊόντα 

K.A.E. 10.6481 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ 1 κ.) Κιλό 1,30 €   38 8 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχιο 1,80 €   260 40 220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Δθμθτριακά (Κορν Φλζικσ)375gr Τεμάχιο 1,95 €   125 30 95 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ 375gr Τεμάχιο 3,49 €   45 15 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Ελιζσ (μαφρεσ) Κιλό 9,00 €   24 5 19 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Κρζμα γάλακτοσ 1 λίτρο Τεμάχιο 8,00 €   11 2 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 Κομπόςτα οδάκινο 820gr  Τεμάχιο 2,50 €   7 1 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Κρικαράκι (ςυςκ. 500γρ.) Τεμάχιο 0,87 €   110 15 95 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Λαηάνια 1kg Κιλό 2,00 €   6 3 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 Μακαρόνια παςτίτςιο 500 γρ. Τεμάχιο 1,13 €   35 5 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 Μακαρόνια πάςτεσ 500 γρ. Τεμάχιο 0,86 €   310 60 250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 





 

 

Σελίδα 172 

12 Μζλι 1kg Τεμάχιο 9,50 €   52 12 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13 φηι άςπρο 500gr  Κιλό 1,68 €   40 10 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 φηι κίτρινο 500gr Κιλό 1,95 €   80 15 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 Σταφίδεσ (ξανκζσ)200gr Τεμάχιο 1,77 €   14 2 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 Φακζσ ψιλζσ(ςυςκ. 500gr Κιλό 2,00 €   52 12 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

17 Φαρίνα (ςυςκ. 500 γρ.) Κιλό 0,77 €   34 4 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18 Φαςόλια ξερά (ςυςκ. 500gr) Τεμάχιο 2,00 €   50 10 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

19 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ 1kg Κιλό 2,90 €   67 12 55 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

20 Φαςολάκια κατεψυγμζνα 1kg Κιλό 3,19 €   75 10 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

21 Χυλοπίτεσ Τεμάχιο 0,83 €   44 6 38 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

22 Βοφτυρο ηωικισ προελ. (250 gr) Τεμάχιο 3,23 €   15 2 13 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23 Καλαμπόκι κατεψυγμζνο (500 γρ.) Κιλό 2,57 €   9 2 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

24 Νιςεςτζ 400gr Τεμάχιο 0,75 €   12 4 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

25 εβφκια 500gr Κιλό 2,15 €   21 6 15 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

26 Ρλθγοφρι 500gr Κιλό 1,33 €   10 2 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

27 Ταχίνι με μζλι 500gr Τεμάχιο 3,75 €   25 5 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

28 Τοςτ με ψωμί ολικισ άλεςθσ 500gr Τεμάχιο 1,98 €   55 15 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

29 Σιμιγδάλι ψιλό 500gr Τεμάχιο 0,86 €   15 5 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

30 Αλάτι ψιλό (ςακουλάκι 1κιλοφ) Κιλό 1,40 €   15 3 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

31 Βοφτυρο φυτικισ προελ.500gr Τεμάχιο 2,35 €   125 15 110 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

32 Ηάχαρθ (1κιλό) Κιλό 0,71 €   48 8 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

33 Κακάο (1κιλό) Κιλό 6,20 €   7 2 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

34 Κανζλα ξφλο 50gr Τεμάχιο 0,90 €   13 3 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

35 Κανζλα ςκόνθ 50gr Τεμάχιο 0,62 €   13 3 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

36 Μαρμελάδα 380gr. Τεμάχιο 1,20 €   65 15 50 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

37 Μοςχοκάρυδο τριμμζνο 25gr Τεμάχιο 1,02 €   11 3 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

38 Μπιςκότα γεμιςτά 200gr Τεμάχιο 1,02 €   27 15 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

39 Μπιςκότα ΡΤΙ-ΜΡΕ 225gr Τεμάχιο 0,80 €   210 20 190 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

40 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ 240gr  Τεμάχιο 0,94 €   17 5 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

41 Ντομάτα ςτον τρίφτθ 500 gr Τεμάχιο 0,84 €   570 90 480 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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42 Ξφδι 400ml Τεμάχιο 0,71 €   90 25 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

43 Ρελτζ ντομάτασ 500gr Τεμάχιο 1,20 €   28 8 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

44 Ριπζρι κόκκινο (τριμμζνο 50gr) Τεμάχιο 0,99 €   17 5 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

45 Ριπζρι μαφρο (τριμμζνο 50 gr) Τεμάχιο 1,59 €   25 5 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

46 Ρραλίνα φουντουκιοφ 1kg  Τεμάχιο 4,70 €   8 5 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

47 ίγανθ (τριμμζνθ) 50 gr Τεμάχιο 1,00 €   10 5 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

48 Σοκολάτα γάλακτοσ (70gr) Τεμάχιο 1,12 €   40 5 35 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

49 Φρυγανιά τριμμζνθ 400gr Τεμάχιο 1,28 €   38 6 32 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

50 Φφλλο χωριάτικο για πίτα 750gr Τεμάχιο 2,80 €   35 10 25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

51 Μπζικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχιο 0,40 €   17 5 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

52 Βανίλιεσ (5*0,3gr)  Τεμάχιο 0,50 €   33 8 25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

53 Μαγιά (3*9gr) Τεμάχιο 0,90 €   16 4 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

54 Ηάχαρθ άχνθ 400gr. Τεμάχιο 0,65 €   14 4 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

55 
Φυςικόσ χυμόσ πορτοκάλι 250 ml 
(100% φυςικόσ χυμόσ) 

Τεμάχιο 0,80 €   220 30 190 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

56 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχιο 0,66 €   105 10 95 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

57 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχιο 1,33 €   50 10 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

58 Αμμωνία 30γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 0,30 €   16 4 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

59 Σόδα μαγειρικισ 20γρ. (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 0,30 €   26 6 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

60 Κραςί άςπρο 750ml (Φ.Ρ.Α. 24%) Τεμάχιο 2,40 €   13 5 8 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 2.982 543 2.439 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  ΚΛΛΟ 13% 526 102 424 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 24% 55 15 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 
   

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Α3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15411000-2 Ηωικά ι φυτικά ζλαια 

K.A.E. 10.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 
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ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

61 
Ελαιόλαδο (ζξτρα παρκζνο, με 
οξφτθτα<=0,1, Ελλ. παραγωγισ) 5l 

Τεμάχιο 21,81 €   32 10 22 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

62 Αραβοςιτζλαιο  5l Τεμάχιο 10,66 €   16 4 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 48 14 34 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 3.030 557 2.473 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 526 102 424 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 24% 55 15 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 24%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           ΤΜΘΜΑ Α 
ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 
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ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Α_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Α_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

           

           Ο Ρροςφζρων 

 

Υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου &  ςφραγίδα επιχείρθςθσ 

           ·          Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τθν ΡΕ Ιωαννίνων. 
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           ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
  

       ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 
  

    
 Ελεοφςα, …..../…...../…….… 

ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 
  

      

              

Ταχ. Δ/νςθ:  Λεωφ. Ραςςαρϊνοσ 1  

      
  

Ελεοφςα, 45 445 

      Ρλθροφορίεσ:  Ραραςκευι Δερβζνθ 

      Τθλ:  26533 60024 

      E-mail:  vderveni@zitsa.gov.gr 

          

       

           ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑ Β 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:    

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Ι ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ:  

E-mail:   

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ ανάκεςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ για τθν «Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ 
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων» για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ, τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά: 

           

           Β1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

Β1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

mailto:vderveni@zitsa.gov.gr
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ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ 

CPV: 03221000-6 Λαχανικά 

K.A.E. 60.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αγγοφρια Τεμάχιο 0,46 €   298 60 238 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Άνθκοσ Τεμάχιο 0,50 €   104 21 83 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Καρότα Κιλό 0,97 €   250 50 200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Κολοκυκάκια Κιλό 1,55 €   70 14 56 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Κρεμμφδια (Ξθρά) Κιλό 0,79 €   250 50 200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Κρεμμφδια (φρζςκα) Τεμάχιο 0,59 €   50 10 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 Λάχανο άςπρο Κιλό 0,69 €   89 18 71 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Λεμόνια Κιλό 1,68 €   80 16 64 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Μαϊντανόσ Τεμάχιο 0,50 €   226 45 181 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 Μανιτάρια  Τεμάχιο 1,20 €   18 4 14 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 Μαροφλια Τεμάχιο 0,64 €   233 47 186 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 Μελιτηάνεσ Κιλό 1,50 €   50 10 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13 Μπρόκολα  Κιλό 1,89 €   87 18 69 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 Ντομάτεσ (Ρρεβζηθσ) Κιλό 1,59 €   320 64 256 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 Ρατάτεσ (Νευροκοπίου) Κιλό 0,75 €   1.480 296 1.184 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 Ριπεριζσ για γεμιςτά Κιλό 3,49 €   83 17 66 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

17 Σζλινο Κιλό 2,90 €   35 7 28 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18 Σκόρδα Τεμάχιο 0,50 €   43 9 34 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

19 Σπανάκι  Κιλό 2,88 €   91 18 73 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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20 Φαςολάκια  Κιλό 3,14 €   72 14 58 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

21 Ρράςα Κιλό 1,89 €   30 6 24 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

22 Ραντηάρια Κιλό 1,69 €   30 6 24 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23 Κουνουπίδι Κιλό 2,14 €   59 12 47 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 972 196 776 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 3.076 616 2.460 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Β1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 
πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ 

CPV: 03222000-3 Φροφτα και Καρποί 

K.A.E. 60.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αχλάδια  Κιλό 1,97 €   560 112 448 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Βερίκοκα  Κιλό 2,19 €   105 21 84 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Καρποφηια Κιλό 0,60 €   215 43 172 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Μανταρίνια  Κιλό 0,95 €   210 42 168 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Μιλα  Κιλό 1,58 €   865 173 692 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Μπανάνεσ  Κιλό 1,75 €   715 143 572 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 Νεκταρίνια  Κιλό 2,49 €   80 16 64 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Ρεπόνια Κιλό 1,39 €   215 43 172 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Ρορτοκάλια  Κιλό 1,24 €   235 47 188 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 οδάκινα Κιλό 2,11 €   140 28 112 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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11 Σταφφλια  Κιλό 2,50 €   85 17 68 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 3.425 685 2.740 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           
           

Β2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 
Β2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ 

από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ 

CPV: 03221000-6 Λαχανικά 

K.A.E. 10.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αγγοφρια Τεμάχιο 0,46 €   105 10 95 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Άνθκοσ Τεμάχιο 0,50 €   105 30 75 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Καρότα Κιλό 0,97 €   170 30 140 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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4 Κολοκυκάκια Κιλό 1,55 €   60 10 50 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Κρεμμφδια (Ξθρά) Κιλό 0,79 €   180 40 140 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Κρεμμφδια (φρζςκα) Τεμάχιο 0,59 €   35 10 25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 Λάχανο άςπρο Κιλό 0,69 €   53 15 38 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Λεμόνια Κιλό 1,68 €   85 20 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Μαϊντανόσ Τεμάχιο 0,50 €   120 40 80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 Μανιτάρια  Τεμάχιο 1,20 €   16 4 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 Μαροφλια Τεμάχιο 0,64 €   95 30 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 Μελιτηάνεσ Κιλό 1,50 €   25 5 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

13 Μπρόκολα  Κιλό 1,89 €   85 20 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 Ντομάτεσ (Ρρεβζηθσ) Κιλό 1,59 €   155 10 145 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15 Ρατάτεσ (Νευροκοπίου) Κιλό 0,75 €   440 120 320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16 Ριπεριζσ για γεμιςτά Κιλό 3,49 €   17 2 15 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

17 Σζλινο Κιλό 2,90 €   15 3 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18 Σκόρδα Τεμάχιο 0,50 €   35 10 25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

19 Σπανάκι  Κιλό 2,88 €   80 20 60 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

20 Φαςολάκια  Κιλό 3,14 €   30 5 25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

21 Ρράςα Κιλό 1,89 €   15 5 10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

22 Ραντηάρια Κιλό 1,69 €   25 5 20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

23 Κουνουπίδι Κιλό 2,14 €   35 10 25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΤΕΜΑΧΛΟ 13% 511 134 377 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 1.470 320 1.150 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Β2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ 
από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΛΟΥ/ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΦΟΥΤΑ 

CPV: 03222000-3 Φροφτα και Καρποί 

K.A.E. 10.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021- ΑΞΛΑ (2021-2022) 
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2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αχλάδια  Κιλό 1,97 €   250 60 190 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Βερίκοκα  Κιλό 2,19 €   32 2 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Καρποφηια Κιλό 0,60 €   37 2 35 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Μανταρίνια  Κιλό 0,95 €   100 30 70 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Μιλα  Κιλό 1,58 €   350 100 250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Μπανάνεσ  Κιλό 1,75 €   380 130 250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 Νεκταρίνια  Κιλό 2,49 €   50 5 45 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Ρεπόνια Κιλό 1,39 €   38 3 35 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 Ρορτοκάλια  Κιλό 1,24 €   120 50 70 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 οδάκινα Κιλό 2,11 €   37 2 35 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 Σταφφλια  Κιλό 2,50 €   17 2 15 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΜΕΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ ΚΛΛΟ 13% 1.411 386 1.025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           ΤΜΘΜΑ Β 
Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 
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ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

    

Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Β_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Β_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

                      

           Ο Ρροςφζρων 

 

Υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου &  ςφραγίδα επιχείρθςθσ 

           ·          Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τθν ΡΕ Ιωαννίνων. 
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           ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
  

       ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 
  

    
 Ελεοφςα, …..../…...../…….… 

ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 
  

      

              

Ταχ. Δ/νςθ:  Λεωφ. Ραςςαρϊνοσ 1  

      
  

Ελεοφςα, 45 445 

      Ρλθροφορίεσ:  Ραραςκευι Δερβζνθ 

      Τθλ:  26533 60024 

      E-mail:  vderveni@zitsa.gov.gr 

          

       

           ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑ Γ 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:    

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Ι ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ:  

E-mail:   

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ ανάκεςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ για τθν «Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ 
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων» για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ, τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά: 

           

           Γ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 
Γ1.1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ-ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΛΟ  (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε 

διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

mailto:vderveni@zitsa.gov.gr
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ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

Κ.Α.Ε. 15.6481.001 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Χοιρινό (ςε ςυςκευαςία του ενόσ κιλοφ) Κιλό 6,00 €   800 200 600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 800 200 600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Γ1.2 ΔΘΜΟΣ  ΗΛΤΣΑΣ – ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΛΟΛΡΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ)  (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

Κ.Α.Ε. 15.6471 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 
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Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Χοιρινό (ςε ςυςκευαςία του ενόσ κιλοφ) Κιλό 6,00 €   170 20 150 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Κοτόπουλο Κιλό 2,50 €   180 20 160 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Ρροβατίνα Κιλό 5,00 €   100 0 100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Χοιρινά ςουβλάκια Κιλό 5,00 €   130 80 50 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 580 120 460 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Γ1.3 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΕΚΝΛΚΕΣ ΕΟΤΕΣ) (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ 
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

Κ.Α.Ε. 00.6443  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Χοιρινό (ςε ςυςκευαςία του ενόσ κιλοφ) Κιλό 6,00 €   150 0 150 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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2 Κοτόπουλο Κιλό 2,50 €   160 0 160 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Ρροβατίνα Κιλό 5,00 €   150 0 150 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Χοιρινά ςουβλάκια Κιλό 5,00 €   30 0 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 490 0 490 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Γ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 
Γ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ  (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 

πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

K.A.E. 60.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Κιμάσ νωπόσ από μοςχάρι Κιλό 8,50 €   455 91 364 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Κοτόπουλο (νωπό ολόκλθρο) Κιλό 3,50 €   635 127 508 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Κρζασ μοςχάρι (χωρίσ κόκαλο) Κιλό 10,50 €   80 16 64 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Στικοσ κοτόπουλο Κιλό 7,00 €   145 29 116 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 1.315 263 1.052 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Γ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 
Γ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 

πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15100000-9 Ηωικά προϊόντα, κρζασ και προϊόντα κρζατοσ 

K.A.E. 10.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Κιμάσ νωπόσ από μοςχάρι Κιλό 8,50 €   85 10 75 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Κοτόπουλο (νωπό ολόκλθρο) Κιλό 3,50 €   100 20 80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Κρζασ μοςχάρι (χωρίσ κόκαλο) Κιλό 10,50 €   60 10 50 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Στικοσ κοτόπουλο Κιλό 7,00 €   75 10 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 320 50 270 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ΤΜΘΜΑ Γ 

ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Γ_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Γ_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

           

           Ο Ρροςφζρων 

 

Υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου &  ςφραγίδα επιχείρθςθσ 

           ·          Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τθν ΡΕ Ιωαννίνων. 
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           ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
  

       ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 
  

    
 Ελεοφςα, …..../…...../…….… 

ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 
  

      

              

Ταχ. Δ/νςθ:  Λεωφ. Ραςςαρϊνοσ 1  

      
  

Ελεοφςα, 45 445 

      Ρλθροφορίεσ:  Ραραςκευι Δερβζνθ 

      Τθλ:  26533 60024 

      E-mail:  vderveni@zitsa.gov.gr 

          

       

           ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑ Δ 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:    

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Ι ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ:  

E-mail:   

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ ανάκεςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ για τθν «Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ 
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων» για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ, τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά: 

           

 

 
 
 
 

         

           

           

           

mailto:vderveni@zitsa.gov.gr
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Δ1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 
Δ1 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 

πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ 

CPV: 15221000-3 Κατεψυγμζνα ψάρια 

K.A.E. 60.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Κοκκινόψαρο Κιλό 7,20 €   101 20 81 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Βακαλάοσ φιλζτο Κιλό 8,00 €   125 25 100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Ρζρκα φιλζτο Κιλό 12,50 €   144 29 115 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Φιλζτο γλϊςςασ Κιλό 13,10 €   129 26 103 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 499 100 399 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Δ2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 
Δ2 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΕΡΛ ΤΟΛΣ ΕΚΑΤΟ (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και 

πιςτοποιθμζνθσ από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου) 

ΕΛΔΘ ΛΧΚΥΟΡΩΛΕΛΟΥ 
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CPV: 15221000-3 Κατεψυγμζνα ψάρια 

K.A.E. 10.6481 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΑΛΚΜΘΤΛΚΩΣ ………………………..……% 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΝΛΑΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΘΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ………………………………………………………………… 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Κοκκινόψαρο Κιλό 7,20 €   9 2 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Βακαλάοσ φιλζτο Κιλό 8,00 €   9 2 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Ρζρκα φιλζτο Κιλό 12,50 €   9 2 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Φιλζτο γλϊςςασ Κιλό 13,10 €   170 10 160 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 197 16 181 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           ΤΜΘΜΑ Δ 
Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 
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ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Δ_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Δ_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

           

           Ο Ρροςφζρων 

 

Υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου &  ςφραγίδα επιχείρθςθσ 

           ·          Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τθν ΡΕ Ιωαννίνων. 
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           ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
  

       ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 
  

    
 Ελεοφςα, …..../…...../…….… 

ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 
  

      

              

Ταχ. Δ/νςθ:  Λεωφ. Ραςςαρϊνοσ 1  

      
  

Ελεοφςα, 45 445 

      Ρλθροφορίεσ:  Ραραςκευι Δερβζνθ 

      Τθλ:  26533 60024 

      E-mail:  vderveni@zitsa.gov.gr 

          

       

           ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑ Ε 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:    

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Ι ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ:  

E-mail:   

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ ανάκεςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ για τθν «Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ 
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων» για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ, τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά: 

           

           Ε2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 
Ε2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΛΚΑ ΕΛΔΘ 

mailto:vderveni@zitsa.gov.gr
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CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 

K.A.E. 60.6481 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 
Γάλα Συμπυκνωμζνο μακράσ 
διαρκείασ 400 gr 

Τεμάχιο 1,10 €   70 14 56 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 

Λίτρο) 
Τεμάχιο 1,24 €   2.300 460 1.840 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Γιαοφρτι πλιρεσ Ρρόβειο 200 gr Τεμάχιο 1,20 €   500 100 400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Γραβιζρα Αϋ ποιότθτασ (1 KG) Κιλό 10,80 €   217 44 173 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Τυρί φζτα εγχϊριο  (1 KG) Κιλό 9,80 €   219 44 175 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ (1 KG) Κιλό 8,50 €   62 13 49 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 2.870 574 2.296 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 498 101 397 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Ε3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 
Ε3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΛΚΑ ΕΛΔΘ 

CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 

K.A.E. 10.6481 
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ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 
Γάλα Συμπυκνωμζνο μακράσ 
διαρκείασ 400 gr 

Τεμάχιο 1,10 €   300 50 250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ (1 λίτρο) Τεμάχιο 1,24 €   130 30 100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Γιαοφρτι πλιρεσ Ρρόβειο 200 gr Τεμάχιο 1,20 €   400 100 300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Γραβιζρα Αϋ ποιότθτασ (1 KG) Κιλό 10,80 €   80 15 65 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 Τυρί φζτα εγχϊριο  (1 KG) Κιλό 9,80 €   100 20 80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ (1 KG) Κιλό 8,50 €   30 5 25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 830 180 650 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 210 40 170 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΤΕΜΑΧΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΚΛΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           ΤΜΘΜΑ Ε 
Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 
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ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Ε_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Ε_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

           

           Ο Ρροςφζρων 

 

Υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου &  ςφραγίδα επιχείρθςθσ 

           ·          Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τθν ΡΕ Ιωαννίνων. 
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           ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
  

       ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 
  

    
 Ελεοφςα, …..../…...../…….… 

ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 
  

      

              

Ταχ. Δ/νςθ:  Λεωφ. Ραςςαρϊνοσ 1  

      
  

Ελεοφςα, 45 445 

      Ρλθροφορίεσ:  Ραραςκευι Δερβζνθ 

      Τθλ:  26533 60024 

      E-mail:  vderveni@zitsa.gov.gr 

          

       

           ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑ ΣΤ 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:    

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Ι ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ:  

E-mail:   

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ ανάκεςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ για τθν «Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ 
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων» για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ, τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι 
προςφορά: 

           

           ΣΤ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 
ΣΤ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΕΛΣ (ΕΚΝΛΚΕΣ ΕΟΤΕΣ) (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ 

mailto:vderveni@zitsa.gov.gr
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CPV: 15810000-9 Αρτοςκευάςματα, φρζςκα είδθ ηαχαροπλαςτικισ και γλυκίςματα 

Κ.Α.Ε. 00.6443 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Αρτοπαραςκευάςματα - γλυκίςματα Κιλό 9,00 €   230 30 200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Λουκοφμια Κιλό 4,50 €   150 50 100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 Λαγάνεσ Τεμάχιο 3,00 €   1.100 0 1.100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 13% 1.100 0 1.100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 380 80 300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΤΕΜΑΧΙΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           ΣΤ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 
ΣΤ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ 

CPV: 15810000-9 Αρτοςκευάςματα, φρζςκα είδθ ηαχαροπλαςτικισ και γλυκίςματα 

 K.A.E. 60.6481 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Ψωμί Σταρζνιο Κιλό 1,80 €   3.800 760 3.040 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 3.800 760 3.040 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           ΣΤ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 
ΣΤ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΘ ΑΤΟΡΟΛΕΛΟΥ 

CPV: 15810000-9 Αρτοςκευάςματα, φρζςκα είδθ ηαχαροπλαςτικισ και γλυκίςματα 

Κ.Α.Ε. 10.6481 

          
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-

2022) 
ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 Ψωμί Σταρζνιο Κιλό 1,80 €   750 150 600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ ΚΙΛΟ 13% 750 150 600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. ΚΙΛΟ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α.       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           ΤΜΘΜΑ ΣΤ 
ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 
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Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

           

           Ο Ρροςφζρων 

 

Υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου &  ςφραγίδα επιχείρθςθσ 

           ·          Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τθν ΡΕ Ιωαννίνων. 
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           ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
  

       ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΡΕΙΟΥ 
  

    
 Ελεοφςα, …..../…...../…….… 

ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 
  

      

              

Ταχ. Δ/νςθ:  Λεωφ. Ραςςαρϊνοσ 1  

      
  

Ελεοφςα, 45 445 

      Ρλθροφορίεσ:  Ραραςκευι Δερβζνθ 

      Τθλ:  26533 60024 

      E-mail:  vderveni@zitsa.gov.gr 

          

       

           ΕΝΤΥΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑ Θ 
ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:    

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΦΥΣΛΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Ι ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ:  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ:  

E-mail:   

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ ανάκεςθσ και τθσ τεχνικισ περιγραφισ για τθν «Ρρομικεια Τροφίμων και Φρζςκου Γάλατοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ 
και των Νομικϊν του Ρροςϊπων» για τισ ανάγκεσ του Διμου Ηίτςασ, τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά: 

           

           Θ1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 
Θ1.1 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ/ΜΟΝΛΜΟΛ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

mailto:vderveni@zitsa.gov.gr
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          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 10.6061.001 Τεμάχιο 1,24 €   264 44 220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 20.6061.001 Τεμάχιο 1,24 €   2.640 440 2.200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3 25.6061.001 Τεμάχιο 1,24 €   528 88 440 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 30.6061.001 Τεμάχιο 1,24 €   528 88 440 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 35.6061.001 Τεμάχιο 1,24 €   264 44 220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 4.224 704 3.520 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (10.6061.001)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (20.6061.001)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (25.6061.001)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (30.6061.001)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (35.6061.001)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Θ1.2 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ/ΛΔΑΧ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

6 20.6061.005 Τεμάχιο 1,24 €   528 88 440 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 25.6061.005 Τεμάχιο 1,24 €   264 44 220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 30.6061.001 Τεμάχιο 1,24 €   528 88 440 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 1.320 220 1.100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (20.6061.005)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (25.6061.005)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (30.6061.001)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Θ1.3 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ/ΛΔΟΧ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

9 20.6061.003 Τεμάχιο 1,24 €   2.266 440 1.826 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

10 25.6061.003 Τεμάχιο 1,24 €   924 132 792 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

11 30.6061.003 Τεμάχιο 1,24 €   176 0 176 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12 35.6061.003 Τεμάχιο 1,24 €   3.256 484 2.772 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 6.622 1.056 5.566 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (20.6061.003)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (25.6061.003)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (30.6061.003)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (35.6061.003)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Θ1.4 ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ/ΛΔΑΧ/ΛΔΟΧ/ΚΑΚΑΛΣΤΛΕΣ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α Κ.Α.Ε. 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

13 15.6061 - ΛΔΑΧ Τεμάχιο 1,24 €   264 44 220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

14 15.6061 - ΛΔΟΧ Τεμάχιο 1,24 €   5.280 1.056 4.224 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 5.544 1.100 4.444 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (15.6061-ΙΔΑΧ)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 13% (15.6061-ΙΔΟΧ)       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  17.710 3.080 14.630 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α. 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Θ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ 
Θ2 Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

K.A.E. 60.6063 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 

Λίτρο) 
Τεμάχιο 1,24 €   3.846 770 3.076 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 3.846 770 3.076 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α. 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

           Θ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ (Κ.Ε.ΔΘ.ΗΛ.) 
Θ3 Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ - ΓΑΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΡΟΣΩΡΛΚΟ (κατακφρωςθ ςφμφωνα με τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ) 

ΕΛΔΟΣ 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 Λίτρο) (Για το Ρροςωπικό) 

CPV: 15511000-3 Γάλα 

K.A.E. 10.6061 

          ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (2021-2022) ΑΞΛΑ (2021-2022) 
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Α/Α Κ.Α.Ε. 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ    2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ     2021 2022 

1 
Γάλα Φρζςκο πλιρεσ Αγελάδοσ  (1 

Λίτρο) 
Τεμάχιο 1,24 €   4.040 240 3800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 4.040 240 3.800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ρ.Α. 13%       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ       0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           ΤΜΘΜΑ Θ 
ΔΘΜΟΣ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

Ν.Ρ.Λ.Δ. ΔΘΜΟΥ ΗΛΤΣΑΣ 

ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ  0,00 € 

Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Θ_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΚΑΚΑΘ ΑΞΛΑ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ Φ.Ρ.Α. 0,00 € 

ΤΜΘΜΑ Θ_ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 0,00 € 
Ο Ρροςφζρων 

Υπογραφι νομίμου εκπροςϊπου &  ςφραγίδα επιχείρθςθσ 

·          Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%), υπολογίηεται επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ, του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου για τθν ΡΕ Ιωαννίνων. 
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