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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
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Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Ταχυδρομικός Κωδικός 45 445  
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Κωδικός ΝUTS   
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Φαξ 26510 62794  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  zitsa@zitsa.gov.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες  Ζώης Γαλατάς 

Τηλ.:  26533 60007 & 26533 60051 
FAX.:  26510 62794 

 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.zitsa.gov.gr.  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.zitsa.gov.gr.  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη 
κεντρική  αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ΄βαθμού). 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες είναι η 
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 
κοινωνίας. 
 
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης 
 ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας, ΑΦΜ 997489198, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, έδρα: Λασκαρίνας 3Α΄, Ελεούσα, 

Τ.Κ. 45445, τηλ. 2651360230,  
 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας, ΑΦΜ 997854852, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, έδρα: 

Βουνοπλαγιά, Τ.Κ. 45500, τηλ. 2651365903, 
 Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας, ΑΦΜ 997489069, Δ.Ο.Υ. 

Ιωαννίνων, έδρα: Λεωφ. Πασσαρώνας 1, Ελεούσα, Τ.Κ. 45445, τηλ. 2653360000,  
 Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας, ΑΦΜ 997489070, Δ.Ο.Υ. 

Ιωαννίνων, έδρα: Λεωφ. Πασσαρώνας 1, Ελεούσα, Τ.Κ. 45445, τηλ. 2653360000,  
  

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

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση: htpp://www.zitsa.gov.gr 
  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου 
Ζίτσας, από ίδιους πόρους του Δήμου. 
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει 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, σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2019 - 2020 του Φορέα 1.  
Ο τακτικός προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας οικονομικού έτους 2019 - 2020 και 
συγκεκριμένα στους Κ.Α.: 15-6699.001, 60-6063 & 60-6481, όπου έχουν προβλεφθεί οι επαρκείς 
πιστώσεις. 
Ο τακτικός προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζίτσας οικονομικού έτους 
2019 - 2020 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.: 10-6481 & 10-6063, όπου έχουν προβλεφθεί οι επαρκείς 
πιστώσεις. 
Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας & τη Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας, από τακτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον 
προϋπολογισμό τους, του οικονομικού έτους 2019 - 2020. 
Πιο αναλυτικά: 
Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2019 
- 2020 του Δήμου Ζίτσας ανά κωδικό, όπως αναλύονται παρακάτω: 
 

Κ.Α. Τίτλος Σύνολο  2019 2020 
00-6443 Δαπάνες για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του 

Δήμου 
4.995,40  4.995,40 

15-6061 Δαπάνες για την προμήθεια γάλακτος 1.247,52 80,00 1.167,52 
15-6471 Δαπάνες για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του 

Δήμου 
10.000,00  10.000,00 

15-6481.001 Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης 19.997,28  19.997,28 
20-6061.001 Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ. 3.118,80 100,00 3.018,80 

20-6061.003 Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.559,40 50,00 1.509,40 
20-6061.005 Παροχές γάλα σε αορίστου χρόνου προσωπικό 623,76 50,00 573,76 
25-6061.001 Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ. 623,76 50,00 573,76 
25-6061.003 Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.247,52 50,00 1.197,52 
25-6061.005 Παροχή γάλα σε αορίστου χρόνου προσωπικό 311,88 50,00 261,88 
30-6061.001 Προμήθεια γάλακτος Δ.Υ. 4.366,32 100,00 4.266,32 
30-6061.003 Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.247,52 50,00 1.197,52 
35-6061.001 Προμήθεια γάλακτος Δ.Υ. 623,76 15,89 607,87 
35-6061.003 Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 12.995,00 150,00 12.845,00 

Σύνολο 62.957,92 745,89 

 

62.212,03 

 
Ομοίως, η δαπάνη θα καλυφθεί αντίστοιχα ανά έτος και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 
Ζίτσας: α) Ν.Π.Δ.Δ 
 

                                                             
1 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους 

βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Κ.Α. Τίτλος Σύνολο  2019 2020 
15.6699.001 Προμήθεια Αναλώσιμων 11.998,54 1.000,00 10.998,54 

60.6063 Λοιπές δαπάνες σε είδος 2.988,85 200,00 2.788,85 
60.6481 Προμήθεια Τροφίμων  59.625,67 5.000,00 54.625,67 

Σύνολο 74.613,06 6.200,00 68.413,06 
 
β) ΚΕ.ΔΗ.ΖΙ 
 

Κ.Α. Τίτλος Σύνολο  2019 2020 
10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 27.646,67 500,00 27.146,67 
10.6063  574,79  574,79 

Σύνολο 28.221,46 500.00 27.721,46 
 
γ )Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας & τη Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις από τακτικούς 
πόρους και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό τους του οικονομικού έτους 2019 - 2020. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας και 
των  Νομικών του Προσώπων». 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 15000000-8, 15411000-2, 15810000-9, 03221000-6, 03222000-3, 
15100000-9, 15210000-3, 15500000-3 & 15511000-3, 15884000-8. 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ειδών, χωρίς περιορισμό των 
τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά 
θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά τμήμα.  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (13% ή 24% 
ανάλογα με το είδος), ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 169.431,04 €. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 169.431,04 €.συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 13% & 24% (εκ του οποίου το ποσό των 62.957,92 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, το ποσό των 74.613,06 € τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, το ποσό των 28.221,46 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήµου Ζίτσας, το ποσό των 2.599,00 € θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ζίτσας & το ποσό των 1.039,60 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας του οικονομικού έτους 2019-2020, 
αντίστοιχα). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (μελέτη 4/2019) της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής (βάσει του 
άρθρου 95 του Ν.4412/2016): 
α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, 
σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για τα είδη 
που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη οπωρολαχανοπωλείου, ήτοι φρούτα 
& λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά, αυγά και ελαιόλαδο),  
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β) με τιμές μονάδος κατ’ είδος για τα υπόλοιπα είδη, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας όπως αυτή αναφέρεται στην μελέτη του 
Δήμου. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν κατά είδος τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της συνταχθείσας Μελέτης. 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως2: 

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

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

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,4 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)5  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών6 

                                                             
2 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 

κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον 
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

3 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
4 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
5 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, 

που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που 
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την 
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

6 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα»7, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών 
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 
167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς»8.   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

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

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

 

     Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψιν: 
 
 τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον οποίο προβλέπονται πιστώσεις για τα έτη 2019 - 2020 

συνολικού πόσου 62.957,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%. 

                                                                                                                                                                                           
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, 
καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

7 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

8      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται 
κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών. 
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 την υποβολή του πρωτογενούς αιτήματος (Δήμος Ζίτσας), στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμούς (ΑΔΑΜ: 
19REQ005974351 2019-12-05). 

 την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΕΑΔ 715/05-12-2019), για την προμήθεια των υλικών 
του διαγωνισμού9 (Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου), 

 το εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005976077 2019-12-05) στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 9Ο0ΘΩΡΓ-ΦΙ1).  

 την υποβολή του πρωτογενούς αιτήματος (ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας), στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμούς 
(ΑΔΑΜ: 19REQ005935949 2019-11-29).  

 την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωση (ΕΑΔ 116/29-11-2019), για την προμήθεια των υλικών του 
διαγωνισμού10 

 το εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005937411 2019-11-29) στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΙΕ1469ΩΜΗ-ΟΕ3).  

 την υποβολή του πρωτογενούς αιτήματος (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας), στο 
ΚΗΜΔΗΣ με αριθμούς (ΑΔΑΜ: 19REQ005940298 2019-11-29). 

 την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΕΑΔ 68/02-12-2019), για την προμήθεια των υλικών του 
διαγωνισμού11 

 το εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005948704 2019-12-02) στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 6ΨΨΑΟΕΟΞ-ΟΚΗ).   

 την υποβολή του πρωτογενούς αιτήματος (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ζίτσας), στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμούς (ΑΔΑΜ: 19REQ005946617 2019-12-02). 

 το εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005950303 2019-12-03) στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΙΓ0469ΨΗ2-Τ7Φ).   

 την υποβολή του πρωτογενούς αιτήματος (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ζίτσας), στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμούς (ΑΔΑΜ: 19REQ005946434 2019-12-02). 

 το εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005951137 2019-12-03) στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 7Χ904694ΖΝ-ΧΜΤ).  

 της με αρ. 327/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΠΙΝΩΡΓ-ΞΞΜ): α) περί 
καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες 
του Δήμου Ζίτσας και των  Νομικών του Προσώπων» β) ορισμού της επιτροπής Διαγωνισμού 
γ) περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού. 

 την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων για το έτος 2019  και την υποχρέωση δέσμευσης 
των αντίστοιχων πιστώσεων για το έτος 2020 στον προϋπολογισμό του Δήμου & των Νομικών 
Προσώπων του. 

 την με αριθμό 4/2019 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/12/2019 και ώρα 15.0012 

                                                             
9 Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016 
10 Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016 
11 Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , την 10/12/2019., ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 13 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 14.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.15:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :…. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 16 17 18 19, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)20  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.zitsa.gov.gr στην διαδρομή: ……… ► ………. ►Προκηρύξεις.  

 

                                                                                                                                                                                           
12 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα 

της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 
4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις 
συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις 
κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 
περ. α του ν. 4605/2019. 

13 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν 
από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη 
δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 
4412/2016.   

14 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 
15 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 
16 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 
2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  

17 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. 
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

18 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται 
μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

19  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2Η ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, 
στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

20  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, 
ιστοσελίδα α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , 
στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
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Β.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση ανάδειξης 
περισσότερων του ενός αναδόχων θα επιμερισθεί ισόποσα. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους21  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                             
21 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 





14 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της    327/2019  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. η με αριθμό 4/2019 μελέτη του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας για την «προμήθεια τροφίμων για 
τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας και των  Νομικών του Προσώπων» 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους 
που ανέρχεται σε 15,00 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του 
την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την 
τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 
τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό 
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο 
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους 
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που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο22. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις23: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188)24. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

                                                             
22 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 
23 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση 
με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα 
με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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2.1.5 Εγγυήσεις25 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)26, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών27, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

                                                             
25 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
26  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018), 
27 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.28 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή29 για την υποβολή προσφοράς30.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής31, 
που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α., ήτοι 2.983,81 Ευρώ, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των 
τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης 
αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ή των τμημάτων ειδών της μελέτης, για το 
οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. 
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα συμμετοχής έχουν ως 
κάτωθι: 
 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) 

 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% ΕΠΙ 
ΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΜΕ ΦΠΑ 13% & 24%) 

CPV : 15000000-8 
 

Α2.1                                   
8.846,80 € 
Α3.1 
4.455,00 
Β1.1                                   
10.064,79 € 
Β2.1                                  
2.342,37 € 
Β4.1 
10.198,72 

176,94 € 
 
 

                                              89,10 
 

201,30€ 
 

46,85 € 
 

203,97 € 

                                                             
28 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 
A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

29 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
30 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται 
από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 
4412/2016). 

31 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
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Γ1.1                                    
6.804,65€ 

 
 

€136,09 
 
 
 

42.712,33 € 854,25 € 
ΟΜΑΔΑ 2 

ΕΛΑΙΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ 13% & 24%) 

CPV : 15411000-2 

 
Β1.2                                      

1.134,60 € 
Β2.2 

386,40 € 
Γ1.2                                    

1.071,00 € 
 

 
 

22,69 € 
 

7,73 € 
 

21,42 € 

2.592,00 € 51,84 € 
ΟΜΑΔΑ 3 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
CPV: 15810000-9 

 

Α3.3 
4.395,00 

Β1.3                                       
5.200,00 € 

Β2.3 
880,00€ 

Γ1.3                                    
1.440,00 € 

 
87,90 

 
104,00 € 

 
17,,60 € 

 
28,80 € 

11.915,00 € 238,30 € 
ΟΜΑΔΑ 4 

ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ 

CPV : 03221000-6 Λαχανικά 
03222000-3 Φρούτα 

&Καρποί 

Β1.4                                   
7,825,65 € 
Β2.4                                   
1.489,70 € 
Γ1.4                                    
5.538,23 € 

 
156,52 € 

 
29,79 € 

 
110,76 € 

 
14.853,58 € 297,07 € 

ΟΜΑΔΑ 5 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

CPV : 15100000-9 
 

Α2.2                                   
4.800,00 € 
Α3.2 
4.420,00 
Β1.5                                   
7.179,00 € 
Β2.5                                   
1.259,00 € 
Γ1.5                                   
3.044,00 € 

 
96,00 € 

 
88,40 € 

 
143,58 € 

 
25,18 € 

 
60,88 € 

20.702,00 € 414,04 € 
ΟΜΑΔΑ 6  

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
CPV : 15210000-3 

 

Β1.6                                      
3.587,50 € 
Β2.6                                    
586,50 € 
Γ1.6                                    
2.716,00 € 

 
71,75 € 

 
11,73 € 

 
54,32 € 

6.890,00 €  137,80 € 
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ΟΜΑΔΑ 7 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  

CPV : 15500000-3 
 

Α2.3                                   
4.050,00 € 
Β1.7       
8.930,00                            
Β2.7                                   
1.873,50   € 
Γ1.7     
3.550,50 € 

 
81,00 € 

 
178,60€ 

 
37,47 € 

 
71,01€ 

18.404,00 € 368,08 € 
ΟΜΑΔΑ 8  

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
CPV : 15500000-3 

 

 
Α-1 

24.748,00 
Β-3                                   

2.645,00 € 
Γ-2. 

508,06 € 
Δ-1. 

      2.300,00 € 
Ε-1                               

  920,00 € 

  
 

494,96 
 

52,90 € 
 

10,17 € 
 

46,00 € 
 

18,40 € 
31.121,06 € 622,43 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 149.189,97 € 2.983,81 € 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 24/05/2020, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201632. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού33  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 

                                                             
32 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 

171). 
33 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη34 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά  στους διαχειριστές. 

                                                             
34 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 

δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση 
του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του 
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της 
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική 
δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου35. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.36 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 37 

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ]. 
                                                             
35 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 

του ν. 4497/2017 
36 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

37 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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2.2.3.4. Αποκλείεται38 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις39:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201640,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,41  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

                                                             
38 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν 
από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση 
σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. 
αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. 
λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις 
συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2. 

39  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-
9Ρ5) 

 
40 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 

έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

41 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 
ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 42 

2.2.3.5. Δεν απαιτείται 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)43 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 44. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/201645. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής46  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας47  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  

                                                             
42 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με 
την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

43 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 
4497/2017. 

44 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
45  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και 

συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
46 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση 

και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της 
σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν 
στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα 
ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη 
αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

47 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 





24 

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται: 

α) Να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδια υπηρεσία για τα 
είδη που αναφέρονται στη διακήρυξη και συμμετέχει στο διαγωνισμό 

β) να μπορεί να πιστοποιήσει ότι λειτουργεί σύμφωνα με τη ληφθείσα άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει. 

γ) Nα διαθέτουν τον κατωτέρω εξοπλισμό ανάλογα με το ΤΜΗΜΑ για το οποίο συμμετέχουν: 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλα οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό και χωρίς ψυκτικό μηχανισμό ανάλογα με το είδος 
που θα μεταφέρουν) για τη μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΛΑΙΑ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα για 
τη μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 
οχήματα για τη μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΦΡΟΥΤΑ), 
θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα για τη μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 
οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό) για τη μεταφορά των ειδών. ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, θα 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό και χωρίς ψυκτικό μηχανισμό 
ανάλογα με το είδος που θα μεταφέρουν), για τη μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, θα πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλα οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό), για τη μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 7 & 8 - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ, θα 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οχήματα (με ψυκτικό μηχανισμό) για τη μεταφορά των ειδών. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 
και συμμορφώνονται με τα κατωτέρω πρότυπα: 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 1 - ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΕΛΑΙΑ, θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικά ISO 
22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που 
εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η 
διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 3 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο σχετικά και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που 
εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η 
διακίνηση ή μεταφορά των ειδών, ή εναλλακτικά αναλυτική περιγραφή του ακολουθούμενου 
προγράμματος σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά την παρασκευή, 
διακίνηση και αποθήκευση. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 5 - ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 6 - ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ), θα πρέπει να 
διαθέτουν Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το 
αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 7 - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ, θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 
 Οι συμμετέχοντες για το ΤΜΗΜΑ 8 - ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ, θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικά ISO 22000:2005 & ISO 9001:2015, ή ισοδύναμα σχετικά και το αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους, που εμπίπτει στις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, υπό την 
προϋπόθεση να περιλαμβάνεται η διακίνηση ή μεταφορά των ειδών. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς48. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
                                                             
48 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 

υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης 
σύμβασης .  
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 49. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 50. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με 
το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών51 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.52 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                             
49 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
50 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
51       Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’). 
52 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα53 54 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201655. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )56. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.457. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν58. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών59. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.60 

                                                             
53 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 
κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει 
ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα 
αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

54  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

55 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
56 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
57 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους 

λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016. 
58 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
59  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
60 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του61. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.262 και 2.2.3.463 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του64 Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης. 
 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

                                                                                                                                                                                           
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
61  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
62 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του 
άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου». 

63 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
64  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση 

αδ’ του ν. 4605/2019. 
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υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων65. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του66 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή 
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού67 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών68, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,69 καθώς και αναλυτική κατάσταση με 
τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), 

                                                             
65 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
66      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
67  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
68 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
69  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο 
της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση 
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης 
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 70.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.71 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 
Υλικού 

                                                             
70 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
71 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, 

κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 
σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους,72 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Β.3. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν73:α) άδεια κυκλοφορίας και κατά περίπτωση συμπληρωματικά όπου απαιτείται την 
ειδική άδεια κυκλοφορίας οχήματος της αρμόδιας Δ/νσης κτηνιατρικής  της οικείας περιφέρειας 
για είδη ζωικής προέλευσης 
 β) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα είδη που 
αναφέρονται στη διακήρυξη και συμμετέχει στον διαγωνισμό,  
γ) Διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για σύστημα Διαχείρησης Ασφάλειας Τροφίμων που στόχος του 
είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προιόντων διατροφής 
κατάλληλων για την υγεία του καταναλωτή,  
δ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ποιοτικού ελέγχου των 
προιόντων που παράγει/διακινεί. 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα όσα 
αναφέρθηκαν. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 74.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 

                                                             
72  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του 

ν. 4605/2019. 
73 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα 
κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

74  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
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νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους75 που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό.76 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης77  
Κριτήριο ανάθεσης78 της Σύμβασης79 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής80 (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα (ομάδα). 

                                                             
75 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
76 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο μέσο 

77 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

78 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται 
από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 
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Ειδικότερα, για τα είδη των Τμημάτων 2 (Ελαιόλαδα), 4 (Nωπά λαχανικά και φρούτα),5  
(Κρέατα και πουλερικά) και 6 (Ψάρια νωπά και κατεψυγμένα), η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, κατά το στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων, προκύπτει από το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) ανά τμήμα (ομάδα). 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, για τα είδη των Τμημάτων 2 (Ελαιόλαδα), 4 (Nωπά 
λαχανικά και φρούτα), 5 (Κρέατα και πουλερικά ) και 6  (Ψάρια νωπά και 
κατεψυγμένα), το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα υπολογίζεται στην νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης κάθε είδους του τμήματος (ομάδας) 
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών τoυ Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (www. php.gov.gr), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα 
τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (ομάδα). Προσφορές για 
ορισμένα μόνο είδη τμήματος (ομάδας) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής81. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».82 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

                                                                                                                                                                                           
οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

79 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

80 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν 
δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται 
μόνο βάσει αυτής 

81 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
82 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 

εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
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προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, 
εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης 
δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 83 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.84 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα85, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

                                                             
83  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
84 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
85 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν 
και  
 τεχνική προσφορά (ως επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf), ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, βάσει των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της υπηρεσίας, 
η οποία προκειμένου να είναι άμεσα αξιολογήσιμη, πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, 
την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Τεχνικές 
προδιαγραφές» της 4/2019 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 Οικονομική προσφορά (ως επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο .pdf) ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που αποτελεί το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (αρχεία excel). 
 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.86 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 
παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, 
ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί 
από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

                                                             
86 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ 
του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/201 
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εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.87 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου φακέλου τψν 
δικαιολογητικών της προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο 
του Δ. Ζίτσας. 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και ως εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (Δηλ: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, 
τηλέφωνο, email/fax) 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:  

«Προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά Πρόσωπά του» 
ΑΡΙΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ’ αριθμ.πρωτ. ……………………. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:………… 

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη-Να ανοιχτεί 
μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν88: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/201689, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

                                                             
987 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία 

πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, 
περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

88 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 
89 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις 

κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα90 91.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν92. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής ανά 
τμήμα ειδών. 
Θα υποβληθεί δε, βάσει των υποδειγμάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας, τα οποία θα 
υπάρχουν αναρτημένα σε αρχεία excel στο χώρο του διαγωνισμού. 
Τιμές 
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
Για τα είδη των ομάδων (παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτοκομικά είδη), θα συμπληρώσουν 
ως τιμή προσφοράς την τιμή μονάδος με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προσφέρουν για 
έκαστο είδος. 
Παράδειγμα : Ο συμμετέχων έχει προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδος (προ ΦΠΑ) για κάθε 
είδος για 
τα Είδη Παντοπωλείου. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει ως άθροισμα (προ 
ΦΠΑ) των επιμέρους τιμών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων. 
Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή οι επιμέρους τιμές μονάδος κατ’ είδος, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
V (αρχεία excel), σε μορφή pdf. 
Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη οπωρολαχανοπωλείου, 
ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου και ελαιόλαδο) θα 
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς, την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 
προκύπτει ανά τμήμα μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την 
συνολική Τιμή Αναφοράς (προ ΦΠΑ), όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
4/2019 μελέτης της υπηρεσίας, που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο τμήμα. 
Παράδειγμα 1: Έστω ότι ο διαγωνιζόμενος έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής 10% για το 
Ελαιόλαδο. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: τιμή προσφοράς - (τιμή προσφοράς x 0,10)=  
Παράδειγμα 2: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής 5% για τα 
Λαχανικά. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 
συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς: τιμή προσφοράς - (τιμή προσφοράς x 0,05)=  
 
Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά 

                                                             
90 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
91 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων 

ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά 
στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με 
Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

92 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
IV (αρχεία excel), σε μορφή pdf. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης93. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (%) και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (%). 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή94 
στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών95   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.96 

 

                                                             
93 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
94 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
95 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
96  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών97 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,98  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

 ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 

 

                                                             
97 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
98 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών99 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 100,, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 30/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ. μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου101. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

                                                             
99 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
100  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 
28 του ν. 4605/19. 

101 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       
έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών102. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή103 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους 
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα 
χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των 
υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη 
διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 
αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές.104  Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (δικαιολογητικών / τεχνικών 
προσφορών και οικονομικών προσφορών) επικυρώνονται με αντίστοιχες διακριτές αποφάσεις 
ανά στάδιο του αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.), η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 
τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων105 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών των ως άνω σταδίων.106 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

                                                             
102  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
103 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
104 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
105 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α 
του ν.4605/2019. 

106  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου107 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών 108 από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης109 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών110. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές111 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.112 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά113 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
                                                             
107 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
108 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    
109 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
110  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
111  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 

4605/2019. 
112  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 

περ. β’ του ν. 4605/2019. 
113  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 

4605/2019. 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του114.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω115 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά116, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 

                                                             
114 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 
115  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
116  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 

4605/2019. 
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης 117. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες118 από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά119.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής120 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης121. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά122 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

                                                             
117  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 

4605/2019. Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην 
περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της 
ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω 
υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

118 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
119  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
120 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
121 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών123 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.124  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας125 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής.126 

                                                                                                                                                                                           
122 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

123 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

124  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 
4605/2019. 

125 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

126  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ.127 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου128. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής129. Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά130. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                             
127 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
128  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
129  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
130 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 131 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις 

                                                             
131 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .132 
 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.133. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 
προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
αντικατάστασής του] 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της134 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

                                                             
132 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
133 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
134  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
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4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/135 136 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης137  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

                                                             
135 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία 

προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
136 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται 
και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση 
της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

137 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε τιμολογιου μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016138, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της προμήθειας είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

β)Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε. Επισημαίνεται ότι το 
υποβληθέν τιμολόγιο θα είναι χωριστό για κάθε ομάδα και κάθε κατηγορία ΦΠΑ. 

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 139 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016140 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)141 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

                                                             
138 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
139  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 

4605/2019. 
140 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

141 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος142  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή 
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και βάσει των οριζομένων 
στο άρθρο 8 του κεφαλαίου «Συγγραφή υποχρεώσεων» της υπ’ αριθμ. 4/2019 μελέτης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο143 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

                                                             
142 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
143 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων144   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016145. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                             
144 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
145   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τα αγαθά βάσει των οριζομένων στο 
άρθρο 8 του κεφαλαίου «Συγγραφή υποχρεώσεων» της υπ’ αριθμ. 4/2019 μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 
να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από τον εκάστοτε φορέα προμήθειας (Δήμος ή Νομικά 
Πρόσωπα), απο επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με 
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16146  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
ως άνω νόμου και το Παράρτημα....της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους 
ακόλουθο/ους τρόπο : με μακροσκοπικό έλεγχο. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

                                                             
146 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου 
της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 
παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται 
δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους όπως καθορίζονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο 
από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με 
την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του 
στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.147 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης - ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

                                                             
147 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 

(Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας148  
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν 
από την αναθέτουσα αρχή149 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως 
άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την 
ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 
της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής150  
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  
 

                                                             
148 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
149   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
150 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή 
των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).151 
 

                                                             
151  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 
διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται 
εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 
4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 
 

 

                                                                                                        Αριθ. Μελέτης: 4/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.431,04 €.                                                    
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ                                                                                         (µε ΦΠΑ 13% & 24%) 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ.) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

& 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.  Τεχνική έκθεση  

2.  Ποσοτική καταγραφή προϊόντων 

3.  Τεχνικές προδιαγραφές 

4.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.431,04 € 

∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (µε ΦΠΑ 13% & 24%) 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκε κατόπιν εντολής Δημάρχου και αφορά στην 
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας (Κοινωνικό Παντοπωλείο - πολιτιστικές εκδηλώσεις - 
προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού), του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Ζίτσας «Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ.» (Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού 
προσωπικού), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας &  της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας (προμήθεια γάλακτος των σχολικών καθαριστριών), συνολικού 
προϋπολογισμού 169.431,04 €. συμπεριλαμ-βανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 24% ανάλογα με τα υπό  προμήθεια  είδη  
για  το οικονομικό έτος 2019 - 2020, μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων. 

Η δαπάνη για την προμήθεια η οποία προϋπολογίζεται στο ποσό των 169.431,04 €., συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την οποία θα προβλεφθούν και εγγραφούν οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, των αντίστοιχων προϋπολογισμών των ετών 2019, 2020, όπως αναλύεται 
παρακάτω. 

 

Κ.Α. Τίτλος ΣΥΝΟΛΟ 2019 2020 

00-6443 Δαπάνες για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου 

4.995,40  4.995,40 

15-6061 Δαπάνες για την προμήθεια γάλακτος 1.247,52 80,00 1.167,52 

15-6471 Δαπάνες για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου 

10.000,00  10.000,00 

15-
6481.001 

Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης 19.997,28  19.997,28 

20-
6061.001 

Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ. 3.118,80 100,00 3.018,80 

20-
6061.003 

Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.559,40 50,00 1.509,40 

20-
6061.005 

Παροχές γάλα σε αορίστου χρόνου 
προσωπικό 

623,76 50,00 573,76 

25-
6061.001 

Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ. 623,76 50,00 573,76 

25-
6061.003 

Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.247,52 50,00 1.197,52 

25-
6061.005 

Παροχή γάλα σε αορίστου χρόνου προσωπικό 311,88 50,00 261,88 

30-
6061.001 

Προμήθεια γάλακτος Δ.Υ. 4.366,32 100,00 4.266,32 

30-
6061.003 

Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.247,52 50,00 1.197,52 

35-
6061.001 

Προμήθεια γάλακτος Δ.Υ. 623,76 15,89 607,87 
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35-
6061.003 

Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 12.995,00 150,00 12.845,00 

Σύνολο 62.957,92 62.957,92 745,89 

 

 

Ομοίως, η δαπάνη θα καλυφθεί ανά έτος στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ζίτσας. 

 

Ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης 
προμηθευτών - χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης), για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, 
τόσο για τις δικές του ανάγκες, όσο και για τις ανάγκες των νομικών του προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, με την 
παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται: 

α). Η προμήθεια φρέσκου αγελαδινού παστεριωµένου γάλακτος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και η 
παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ηµερήσια βάση του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μαγείρων και 
των σχολικών καθαριστριών του ∆ήµου Ζίτσας, του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Ζίτσας «Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ.», της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας.  

Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53361/02-10-06 (ΦΕΚ 1503 Β΄/11-10-06), «Παροχή µέσων 
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής», καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτής Κ.Υ.Α ΤΤ/ 36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β΄/30-07-07) και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό 31119/08 (ΦΕΚ 990 Β΄/28-05-08). 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις, «στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα µέσα ατοµικής 
προστασίας παρέχεται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση». 

β). Η προµήθεια τροφίµων (για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, των Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου Ζίτσας & των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας 
«Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ.»), ήτοι γαλακτοκοµικά είδη, έλαια, είδη αρτοπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, παντοπωλείου 
και οπωρολαχανικά για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήµου και των νοµικών του προσώπων. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) µε τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ 
νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχομένου «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών 
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου, καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. 
φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των Δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των 
νοµικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήµους». Με βάσει τα παραπάνω, η 
παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προµήθεια ειδών για τους εξής φορείς: 

Α. Δήµος Ζίτσας, 

Β.  ΝΠΔΔ Δήµου Ζίτσας,  

Γ. ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Ζίτσας (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ.),  

Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας &   

Ε. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας, ενώ οι αντίστοιχες οµάδες της ανάθεσης είναι 
οι εξής: 

 

Α. Δήµος Ζίτσας. 

Α-1. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου. 

Οµάδα Α-1. Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήµου. 

Α-2. Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

Οµάδα Α-2.1 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου. 
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Οµάδα Α-2.2 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου. 

Οµάδα Α-2.3 Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών. 

Α-3.  Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Ομάδα Α-3.1  Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 

Ομάδα Α-3.2 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 

Ομάδα Α-3.3 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Α-1 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  27.965,24 € 

Α-2 Κοινωνικό Παντοπωλείο 19.997,28 € 

Α-2.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 9.996,78€ 

Α-2.2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 5.424,00€ 

Α-2.3 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 4.576,50€ 

Α-3 Τρόφιμα για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 14.995,40 € 

Α-3.1  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.034,15€ 

Α-3.2  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.994,60€ 

Α-3.3  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 4.966,65€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 62.957,92 € 

 

Β. Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Ζίτσας. 

Β-1. Τρόφιμα για την Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνας. 

Β-2. Τρόφιμα για την Δημοτική Ενότητα Ζίτσας. 

Β-3 Υλικά άμεσης ανάλωσης για τα ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας 

Β-4. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Ζίτσας. 

Οµάδα Β-1.1/Β-2.1/Β-3 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου. 

Οµάδα Β-1.2/Β-2.2 Προµήθεια ελαιόλαδου. 

Οµάδα Β-1.3/Β-2.3 Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου. 

Οµάδα Β-1.4/Β-2.4 Προµήθεια οπωρολαχανικών (1. Λαχανικά & 2. Φρούτα). 

Οµάδα Β-1.5/Β-2.5 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου. 

Οµάδα Β-1.6/Β-2.6 Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου. 

Οµάδα Β-1.7/Β-2.7 Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών. 

Οµάδα Β-4 Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Ζίτσας. 
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ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Β-1.1 & Β-2.1 
&Β.3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 20.361,22 

Β-1.2 & Β-2.2 ΕΛΑΙΑ  1.576,35 

Β-1.3 & Β-2.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 6.870,40 

Β-1.4 & Β-2.4(1. 
Λαχανικά & 2. 
Φρούτα). ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 10.526,34 

Β-1.5 &Β-2.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 9.534,94 

Β-1.6 &Β-2.6 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  4.716,62 

Β-1.7 &Β-2.7 ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ  12.207,95 

Β-3 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2.988,85 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  74.613,06 

 

Γ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Ζίτσας (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ.). 

Γ-1. Τρόφιμα για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλης, τη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών & για τον Βρεφικό Σταθμό 
Ελεούσας. 

Γ-2. Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήµου Ζίτσας. 

Οµάδα Γ-1.1 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου. 

Οµάδα Γ-1.2 Προµήθεια ελαιόλαδου. 

Οµάδα Γ-1.3 Προµήθεια ειδών αρτοπωλείου. 

Οµάδα Γ-1.4 Προµήθεια οπωρολαχανικών (1. Λαχανικά & 2. Φρούτα). 

Οµάδα Γ-1.5 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου. 

Οµάδα Γ-1.6 Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου. 

Οµάδα Γ-1.7 Προµήθεια γαλακτοκοµικών ειδών. 

Οµάδα Γ-2 Προµήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήµου Ζίτσας. 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Γ-1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.007,08 

Γ-1.2 ΕΛΑΙΑ  1.233,33 

Γ-1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 1.627,20 

Γ-1.4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 6.258,20 

Γ-1.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.439,72 

Γ-1.6 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ  3.069,08 

Γ-1.7 ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ  4.012,07 





63 

63 

 

 

Γ-2 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 574,79 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  28.221,46 

 

Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας. 

Δ-1. Γάλα για τις σχολικές καθαρίστριες. 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Δ-1 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2.599,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.599,00 

 

Ε. Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας. 

Ε-1. Γάλα για τις σχολικές καθαρίστριες. 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Ε-1 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.039,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.039,60 

 

Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για την παραγωγή, εμπορία και διακίνηση των 
αγαθών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανοµικές - Κτηνιατρικές - Υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις. 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 169.431,04 €  (µε ΦΠΑ 13 & 24%), εκ του οποίου το ποσό των 
62.957,92 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, το ποσό των 74.613,06 € τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας, το ποσό των 28.221,46 € θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήµου Ζίτσας, το ποσό των 2.599,00 € θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας & το ποσό των 
1.039,60 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ζίτσας του οικονομικού έτους 2019 - 2020, αντίστοιχα. 

 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 
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5. Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κε-φαλαίου του Ν.3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» και ειδικότερα το άρθρο 63. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4111/2013, αρ. 4 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών), Υ.Α. Π1/2390/Β’2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/ 2012 και 4127/2013». 

9. Οι διατάξεις του Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις». 

10. Η Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β΄/2677/21.10.2013), «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

11. Οι διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις, συγχωνεύσεις  νο-μικών προσώπων 
και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα - τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/ 1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 

3. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Η ομαδοποίηση των ζητουμένων ειδών έγινε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ώστε να διευκολύνεται η 
όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων προμηθευτών στη διαγωνιστική διαδικασία. 

Τα είδη που ανήκουν σε κάθε τμήμα, οι ζητούμενες ποσότητες, χαρακτηριστικά, καθώς και οι τιμές τους, 
περιγράφονται αναλυτικότερα στα υπόλοιπα τεύχη της μελέτης (ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
προϋπολογισμός, κλπ). 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Α. Για τα είδη κρεοπωλείου και τα είδη οπωροπωλείου (Ομάδες Α-2.2, Β-1.4, Β-1.5 & Γ-1.4 & Γ-1.5), η ανάθεση θα 
γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Π.Ε. Ιωαννίνων), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν.3438/2006. 

Β. Για τα είδη αρτοποιείου, ιχθυοπωλείου, τα γαλακτοκομικά είδη & το Γάλα ενός λίτρου (παροχή σε είδος στο 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου & των νομικών προσώπων), (Ομάδες Α-1, Α-2.3, Β-1.3 , Β-1.6, Β-1.7 , Β-3, Γ-
1.3, Γ-1.6, Γ-1.7 & Γ-2, Δ-1 & Ε-1), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα προσφέρουν τη 
χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης). 

Γ. Για τα είδη παντοπωλείου (Ομάδες Α-2.1, Β-1.1 & Β-2, Β-4,Γ-1.1), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ή 
προμηθευτές που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών 
του προϋπολογισμού της μελέτης), εκτός από το ελαιόλαδο και αραβοσιτέλαιο (Ομάδες Β-1.2 & Β-2.2, Γ-1.2), η 
ανάθεση των οποίων θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές που θα προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13  του Ν.3438/2006. Επίσης για λόγους σύγκρισης των 
προσφορών από το Σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του Συστήματος, οι 
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δυο δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την 
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
διακήρυξη για το κάθε είδος. Στην περίπτωση αυτή, η έκπτωση θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, ενώ οι τιμές θα μεταβάλλονται, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις του ανωτέρω  εκδιδομένου δελτίου 
τιμών. 
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Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ή και περισσότερα ή και σε όλα τα τμήματα.   

Όμως, δε μπορεί να προσφέρουν σε ορισμένα μόνο είδη κάθε τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η προσφορά 
κρίνεται απαράδεκτη. 

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον μειοδότη, δηλαδή στον υποψήφιο που θα 
προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση ή τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, ανά τμήμα. Θα 
συναφθούν ξεχωριστές συμβάσεις με κάθε νομικό πρόσωπο. 

 

Θεωρήθηκε 

Ελεούσα, 08/11/2019 

 

                            Ο Συντάξας                                            Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                      Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

                            Ζώης Γαλατάς                                                  Βασιλική Ζέρβα 
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                                                                                              Αρ. Μελέτης: 4/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.431,04 €.  
∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ                                                             (µε ΦΠΑ 13% & 24%) 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Τα υπό προμήθεια είδη, για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά Πρόσωπά του, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, 
είναι: 

 

Α. Για το Δήμο Ζίτσας: 

Β. Για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας: 

Γ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας: 

 

1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα),  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

1 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Κιλά 153 1.300 50 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 295 
 

350 

3 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 278 
 

150 

4 Ελιές (μαύρες) Κιλά 57 
 

80 
30 

5 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 12 
 

15 

6 Κομπόστα Ροδάκινο  Τεμάχια 140 
 

10 

7 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 344 800 150 

8 Λαζάνια  Κιλά 90 
 

5 

9 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 82 
900 

50 

10 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 452 400 

11 Μέλι  Κιλά 90 
 

65 

12 Ρύζι άσπρο (500 γρ.) Κιλά 102  

900 

 

50 

13 Ρύζι κίτρινο(500 γρ.) Κιλά 156 100 

14 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 13 
 

20 

15 Φακές ψιλές (συσκ. 1/2 κιλού) Κιλά 138 
800 

 
60 

16 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Κιλά 66 
 

50 

17 Φασόλια ξερά (συσκ. 1/2 κιλού) Κιλά 91 
900 

 
60 

18 Αρακάς κατεψυγμένος Κιλά 132 
 

90 

19 Φασολάκια κατεψυγμένα Κιλά 45 
 

100 
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20 Χυλοπίτες Τεμάχια 85 
 

60 

21 Βούτυρο ζωικής προέλ. (250 γρ.) Τεμάχια 19 
 

20 

22 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Κιλά 20 
 

10 

23 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 15 
 

10 

24 Ρεβύθια  Κιλά 11 
 

30 

25 Πληγούρι 500γρ. Κιλά 15 
 

10 

26 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 43 
 

15 

27 Τουρσί κιλα 
 

35 
 

28 Χαλβάς κιλά 
 

100 
 

29 Ταραμοσαλάτα Κιλα 
 

60 
 

30 Πατατοσαλάτα κιλα 
 

70 
 

31 Ελαιόλαοδο 1Lit. Τεμάχια 
 

500 
 

 
32 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Κιλά 60 

 
20 

33 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 254 
 

170 

34 Καραμέλες φρουί-γλασέ  Κιλά 71 
 

30 

35 Ζάχαρη (1κιλό) Κιλά 90 547 60 

36 Κακάο (1κιλό) Κιλά 7 
 

5 

37 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 14 
 

10 

38 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 13 
 

15 

39 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 238 
 

70 

40 Μοσχοκάρυδο τριμμένο  Τεμάχια 12 
 

10 

41 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 122 
 

20 

42 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 642 
 

300 

43 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ  Τεμάχια 31 
 

20 

44 Ντομάτα στον τρίφτη 500 γρ. Τεμάχια 790 410 750 

45 Ξύδι  Τεμάχια 52 
 

100 

46 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 40 
 

30 

47 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 31 
 

20 

48 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 44 
 

30 

49 Πραλίνα φουντουκιού  Τεμάχια 9 
 

5 

50 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 13 
 

            10 

51 Σοκολάτα γάλακτος (50 γρ.) Τεμάχια 472 
 

50 

52 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 214 
 

50 

53 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 152 
 

40 
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54 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 34 
 

20 

55 Βανίλιες (5 τεμ.)  Τεμάχια 36 
 

40 

56 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 20 
 

20 

57 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 23 
 

20 

58 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 11 
 

20 

59 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 11 
 

30 

60 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 252ml 
(100%φυσικός χυμός) Τεμάχια 1360 

 
300 

 
61 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχια 130 700 150 

62 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχια 130 700 60 

63 Οίνος Λευκός Τεμάχια 6 100 10 

64 Νερό Τεμάχια 
 

2000 
 

 
 

2. ΕΛΑΙΑ (CPV: 15411000-2 Ζωικά φυτικά έλαια) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

65 Ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο, με οξύ-
τητα<=0,1, Ελλ. παραγωγής) 5l Τεμάχια 55 

 
35 

66 Αραβοσιτέλαιο  5 l Τεμάχια 16 
 

20 

 
 

3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκί-σματα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

67 Ψωμί σταρένιο 750 γρ Τεμάχια 3800 
 

900 

68 Αρτοπαρασκευάσματα-γλυκίσματα Κιλό 
 

230 
 

69 Λουκούμια Κιλό 
 

150 
 

70 Λαγάνες Τεμάχια 
 

1100 
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4. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

4.1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 03221000-6 Λαχανικά) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

71 Αγγούρια Τεμάχια 298 
 

150 

72 Άνηθος Τεμάχια 104 
 

120 

73 Καρότα Κιλά 226 
 

220 

74 Κολοκυθάκια Κιλά 70 
 

80 

75 Κρεμμύδια (Ξηρά) Κιλά 189 
 

220 

76 Κρεμμύδια (φρέσκα) Τεμάχια 50 
 

40 

77 Λάχανο άσπρο Κιλά 89 
 

50 

78 Λεμόνια Κιλά 58 
 

100 

79 Μαϊντανός Τεμάχια 226 
 

130 

80 Μανιτάρια  Τεμάχια  18 
 

20 

81 Μαρούλια     Τεμάχια 233 
 

100 

82 Μελιτζάνες Κιλά 34 
 

30 

83 Μπρόκολα  Κιλά 87 
 

100 

84 Ντομάτες Κιλά 330 
 

230 

85 Πατάτες Κιλά 1.310 
 

500 

86 Πιπεριές για γεμιστά Κιλά 83 
 

25 

87 Σέλινο Τεμάχια 35 
 

70 

88 Σκόρδα Τεμάχια 43 
 

40 

89 Σπανάκι  Κιλά 91 
 

90 

90 Φασολάκια  Κιλά 72 
 

40 

81 Πράσσα Κιλά 20 
 

15 

92 Παντζάρια / Χόρτα Κιλά 10 
 

20 

93 Κουνουπίδι Κιλά 59 
 

40 

 
4.2 ΦΡΟΥΤΑ (CPV: 03222000-3 Φρούτα και Καρποί) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

94 Αχλάδια  Κιλά  655 
 

300 

95 Βερύκοκα  Κιλά  105 
 

60 
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96 Καρπούζια Κιλά 215 
 

80 

97 Μανταρίνια  Κιλά 210 
 

150 

98 Μήλα  Κιλά 865 
 

400 

99 Μπανάνες  Κιλά 715 
 

500 

100 Νεκταρίνια  Κιλά 80 
 

100 

101 Πεπόνια Κιλά 215 
 

80 

102 Πορτοκάλια  Κιλά 235 
 

150 

103 Ροδάκινα Κιλά 140 
 

80 

104 Σταφύλια  Κιλά 85 
 

30 

 
 

5. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

105 Κιμάς νωπός από μοσχάρι Κιλά 455 
 

120 

106 Κοτόπουλο (νωπό ολόκληρο) Κιλά 635 
 

130 

107 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) / 
Κρέας χοιρινό Κιλά 80 1.120 80 

108 Στήθος κοτόπουλο Κιλά 145 
 

100 

109 Κοτόπουλο Κιλά 
 

340 
 

110 Προβατίνα Κιλά 
 

250 
 

111 Χοιρινά Σουβλάκια Κιλά 
 

80 
 

 
 

6. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15210000-3 Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

112 Κοκκινόψαρο Κιλά 101 
 

10 

113 Βακαλάος φιλέτο Κιλά 125 
 

10 

114 Πέρκα  Κιλά 144 
 

10 

115 Φιλέτο γλώσσας Κιλά 129 
 

250 
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7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

116 Γάλα Συμπυκνωμένο μακράς διαρ-
κείας Τεμάχια  70 

 
400 

117 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 
λίτρο) Τεμάχια  4.700 

 
150 

118 Γιαούρτι πλήρες Πρόβειο 200 γρ Τεμάχια  500 
 

500 

119 Γραβιέρα Α΄ ποιότητας Κιλά 217 
 

100 

120 Τυρί φέτα εγχώριο Κιλά 219 
 

130 

121 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά  62 
 

40 

122 Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη 
0-5μηνών Τεμάχια 

 
200 

 

123 Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη 
6-12 μηνών Τεμάχια 

 
200 

 

 
 

 

Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα). 

Α. Για το Δήμο Ζίτσας: 

Β. Για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας: 

Γ. Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας: 

Δ. Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας: 

Ε. Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας: 

 

 

1. Γαλακτοκομικά είδη (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά  προϊόντα)  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ. 

124 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 
Λίτρο) Τεμάχια  2.300 21.520 442 

 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας 

 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας 

 

2.000 

 

800 
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Θεωρήθηκε 

 

Ελεούσα, 08/11/2019 

 

                 

                             Ο Συντάξας                                                        Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                                  Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                         Ζώης Γαλατάς                                                                 Βασιλική Ζέρβα 
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                                                                                                                              Αρ. Μελέτης 4/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.431,04 € 

∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ                                                                                                   (µε ΦΠΑ 13 & 24%) 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους κατά την 
παράδοση, να υπάρχει ονομασία πώλησης, ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία 
παραγωγής, ημερομηνία λήξης κατανάλωσης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής, 
καθαρό βάρος, να μην έχουν τεχνολογικά ελαττώματα (Π.Δ.76/87), παράσιτα έντομα, ξένα σώματα και οι 
φυσικοχημικές τους ιδιότητες να είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

Να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιο-τητας, 
όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, 
θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προµηθευτής να µπορεί να επικαλεστεί για όφελος 
του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους, να φέρουν ένδειξη του συστήµατος διασφάλισης 
ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς 
πιστοποίησης. 

Όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή  πρότυπα 
ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν µε την ανάλογη επισήµανση επί κάθε είδους συ-σκευασίας τους, για 
αποφυγή ενδεχοµένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης. Επιβάλλεται 
επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόµο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή 
τους (να αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθµός Αδείας Χηµείου και ο αριθµός του ΓΧΚ). 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Αλεύρι 

Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων ή ενός (1) κιλού.  

Το αλεύρι θα πρέπει να είναι τύπου 70%, σε συσκευασία του ενός κιλού, θα υπακούει στις διατάξεις του 
άρθρου 106 του Κεφαλαίου ΧΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή ''άλευρο σίτου'' ή απλώς ''άλευρο'' θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως 
υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να µην 
είναι υγροποιηµένο ή σβολιασμένο και να µην έχει καµιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε 
αεροστεγείς συσκευασίες, από αγνές πρώτες ύλες, µε ένδειξη στη συσκευασία της ηµεροµηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Το προϊόν να 
πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονοµικές Διατάξεις. Το αλεύρι φαρίνα να είναι σε συσκευασία των 500 γρ. 

 

Αυγά 

Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία 
συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη  

προσκόμισης. 

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α΄ κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους κατηγορίας Μ 53 γρ. έως 
63 γρ., επίσης θα είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας.  

Τα αυγά της κατηγορίας Α΄ πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

α). Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 

β). Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. 
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γ). Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένα 
σώματα. 

δ). Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση, μόνο υπό μορφή σκιάς, χωρίς εμφανή περίμετρο και 
απαλλαγμένος από πάσης φύσεως ξένα σώματα. 

ε). Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. 

στ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. 

ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 

η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως.  

θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις:  

Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό παραγωγού για έλεγχο 
καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 

Επί της συσκευασίας των αυγών. Η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το όνομα ή την εταιρική 
επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό 
σήμα της κατηγορίας Α΄ σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία συσκευασίας. 

Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληρεί τους όρους της κείμενης Υγειονομικής 
νομοθεσίας «Καν. 1907/90, 2295/2003/ΕΚ». 

Έλεγχος μακροσκοπικός: χημικός - μικροβιολογικός. 

 

Νιφάδες δημητριακών τύπου κορν-φλέικς   

      Το είδος να υπακούει στις διατάξεις του άρθρου 103 του Κώδικα τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονοµικές Διατάξεις. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα Ελληνικά, όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και να είναι ειδικής κατηγορίας για παιδιά. Τα 
Δημητριακά θα είναι ολικής αλέσεως με σοκολάτα, από αγνές πρώτες ύλες, σε χάρτινη συσκευασία των 
500 γρ. Δε θα περιέχουν χρωστικές ουσίες και θα αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:  

α). ημερομηνία λήξης,  

β). σύνθεση του προϊόντος &  

γ). περιεκτικότητα σε βιταμίνες.  

 

Ελιές 

Σε συσκευασία του ενός κιλού χωρίς κουκούτσι και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Οι ελιές να είναι Α' ποιότητας, τύπου καλαμών 
μαύρες μεγάλες, να μην είναι μαλακές, να διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία, εγκεκριμένη για την 
αποθήκευση του προϊόντος. Οι Ελιές τύπου καλαµών να είναι υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς 
συντηρητικά σε συσκευασία µε ελαιόλαδο, νερό, αλάτι & ξύδι. Να έχει φρουτώδες γεύση και φυσικό 
καστανόµαυρο χρώµα.   

 

Κρέµα Γάλακτος  

Να είναι του ενός (1) λίτρου, σε χάρτινη συσκευασία, λιπαρά 3.5%, προϊόν υψηλής παστερίωσης, χωρίς 
συντηρητικά. 

 

Κομπόστες (Ροδάκινο) 
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Η κομπόστα συσκευασίας 820 γρ., να είναι αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένη σε κατάλληλο σφραγισµένο 
κουτί. Ελληνικό προϊόν. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η 
ηµεροµηνία λήξης - τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου - αποδεδειγµένα ευρείας κατανάλωσης, σε 
μεταλλικό κουτί αναλλοίωτο και πρόσφατης παραγωγής. 

 

Ζυμαρικά - πάστες (κριθαράκι, λαζάνια, μακαρόνια παστίτσιο & πάστες, χυλοπίτες) 

Να είναι Α΄ ποιότητας από αγνές πρώτες ύλες, παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι, πλούσια σε 
γλουτένη και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές 
συνθήκες.  

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του 
προϊόντος (πρόσφατη παραγωγή με μακρινή ημερομηνία λήξης). Ο τόπος παρασκευής, όπως και του 
συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους 
αντίστοιχους  οργανισµούς πιστοποίησης.  

Τα ζυµαρικά (µακαρόνια, κοφτά, λαζάνια, κριθαράκι), δεν πρέπει να προέρχεται από µειονεκτικές πρώτες 
ύλες ή ατελούς επεξεργασίας. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασµένων µε νερό ή όχι ζυµαρικών 
πρέπει να είναι άµεπτοι. Απαγορεύεται ο τεχνητός χρωµατισµός των ζυµαρικών, η προσθήκη 
συντηρητικών και η προσφορά στην κατανάλωση ζυµαρικών που εµφανίζουν συµπτώµατα προσβολής 
από σκώληκες ή ακάρεα. 

Η συσκευασία να είναι του καθαρού βάρους ½ κιλού (Νο 2 & Νο 6). Οι χυλοπίτες να είναι από σκληρό 
σιμιγδάλι σίτου και γάλα, χωρίς αυγά. Η μεταφορά των προϊόντων να πληρεί τους όρους του άρθρου 115 
του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Να τηρούν τις αγορανομικές 
διατάξεις. 

Έλεγχος μακροσκοπικός: χημικός - μικροβιολογικός. 

 

Μέλι 

Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. 

Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι φυσικό, όπως ορίζεται με την Οδηγία 2001/ 110 της ΕΕ 
(ΦΕΚ 641, 23-05-2002, τ. Β΄) και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι 
σε γυάλινα βάζα και να αναφέρεται η λέξη «μέλι». 

Το µέλι, θα πρέπει να είναι αγνό, ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσμείξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε 
ιχνοστοιχεία και βιταµίνες, σε συσκευασία 500 ή 1.000 γρ., εγκεκριµένη για διατήρηση τροφίµων µε 
ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, µε όλα τα αναγραφόµενα στη συ-σκευασία να είναι 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Νοµοθεσίας περί επισήµανσης. 

 

Ρύζι (άσπρο - κίτρινο) 

Σε συσκευασία 500 γρ. Α΄ ποιότητας, (άσπρο, κίτρινο, γλασέ, για πιλάφι, μπόνετ κίτρινο), το οποίο θα 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Πιο αναλυτικά, α). ρύζι κίτρινο μακρύκοκκο Α΄ ποιότητας, χωρίς γλουτένη, β). ρύζι τύπου 
«γλασέ» λευκό κίτρινο μεσόκοκκο & γ). ρύζι τύπου «καρολίνα» λευκό κίτρινο μεσόκοκκο.  

Τα είδη ρυζιού, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σο-διάς, 
φυσιολογικού χρώµατος, µε οµοιόµορφη εµφάνιση, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντο-µωµένα µε 
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τρο-φίµων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού, εκτός από τις 
προβλεπόµενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 
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Θα προτιμηθεί το ρύζι βιολογικής προέλευσης που παράγονται  από παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση 
παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 

 

Σταφίδες (ξανθές) 

Να είναι σε συσκευασία του κιλού (ξανθιά). Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Χωρίς πρόσθετα, 
απαλλαγμένες από ξένα σώματα, ζωύφια ή μικροοργανισμούς. 

 

Αλεύρι τύπου φαρίνα  

Αλεύρι σίτου με διογκωτικά. Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 
107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία 
χάρτινη των 500 γραμμαρίων, επί της οποίας θα αναγράφεται ο παραγωγός, οι προ-διαγραφές που 
θέτονται και η ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

 

Όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβύθια, κλπ)  

Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 1.000 ή 500 γραμμαρίων. Η συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή 
ελαττώματα. Τα φασόλια, οι φακές και τα ρεβίθια (αποφλοιωμένα), να είναι σε αερο-στεγή συσκευασία.  

Επίσης, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό από εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων. Θα προτιμηθούν τα όσπρια βιολογικής προέλευσης που παράγονται από 
παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Tα όσπρια δεν θα προέρχονται 
από μεταλλαγμένα φυτά. 

   Τα όσπρια θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κώδικα τροφίμων 
και ποτών, θα έχουν υγρασία και πτητικές ουσίες (στους 105ο C), όχι πάνω από 14%.  

  Θα πρέπει να είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας Α΄ ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, 
φετινής σοδειάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος στιλπνά, μη συρρικνωμένα και χωρίς προσμίξεις.  Με 
ομοιόμορφη εµφάνιση, με καρπούς υγιείς, ξηρούς, απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, απεντοµωµένα µε 
φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, µε ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης.  

   Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ύλης και η  εµφάνιση προσβολής από ακάρεα.  

Κατά τον βρασμό θα πρέπει να αναδύονται ευχάριστοι οργανοληπτικοί χαρακτήρες. Όσπρια τα οποία θα 
βράζουν σε χρόνο μεγαλύτερο του συνήθους, θεωρούνται κατωτέρας ποιότητας. 

 

Αρακάς (κατεψυγμένος) 

Σε συσκευασία των 1.000 γρ. και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία 
συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 
προσκόμισης. Η µεταφορά των κατεψυγμένων λαχανικών προς τις δομές του δήμου θα γίνεται µε 
αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν τις κατάλληλες άδειες για την μεταφορά. Θα είναι καθαρά και 
απολυµασµένα. 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (σπανάκι, φασολάκια, κλπ), κιλό 
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Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες. Η συσκευασία να είναι 
του ενός κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: 

α). η ονομασία πώλησης, συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθείας κατάψυξης» ή «ταχείας κατάψυξης» ή 
«υπερκατεψυγμένα»,  

β). η ημερομηνία λήξης,  

γ). ο προσδιορισμός παρτίδας &  

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

Γενικά τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειο-
νομικές και Κοινοτικές ∆ιατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία 
συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 
προσκόμισης. Η µεταφορά των κατεψυγμένων λαχανικών προς τις δομές του δήμου θα γίνεται µε 
αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν τις κατάλληλες άδειες για την μεταφορά. Θα είναι καθαρά και 
απολυµασµένα. 

 

Βούτυρο (ζωικής προέλευσης) 

Βούτυρο αγνό φρέσκο αγελάδας. Με υγρασία μέχρι 16% και λιπαρά μέχρι 80%, με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές. Σε συσκευασία 250 και 1.000 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό κύπελλο (κεσές) και να 
πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις, όσον αφορά την παραγωγή, εμπορία και διακίνηση. 

 

Βούτυρο (φυτικής προέλευσης) 

Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες Α και D, κατάλληλο για 
άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε συσκευασία των 1.000 γρ., με 
ένδειξη στη συσκευασία του, της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος, καθώς 
και του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από 
τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. 

 

Ανθός αραβοσίτου (Νισεστές) 

Επιδόρπιο τύπου «Ανθός αραβοσίτου Γιώτη» (Νισεστές), με άρωμα βανίλια, όχι στιγμιαίας πα-ρασκευής. 

 

Σιμιγδάλι 

Να είναι από 100% σκληρό σίτο σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων (Χονδρό  και Ψιλό). 

 

Αλάτι 

Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με 
περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε 
οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής 
φιάλης εγκεκριμένης για τρόφιμα και να έχει καθαρό βάρος 500 γραμ., με ημερομηνία λήξης 
κατανάλωσης. Σε συσκευασία 500 γρ. και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
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Καραµέλες    

Να είναι αρίστης ποιότητος, τυποποιηµένες σε κατάλληλη συσκευασία, εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και η ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός 
ψυγείου. 

 

Ζάχαρη 

Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική ποιότητας standard (ΕΟΚ κατηγορίας ΙΙ) από ζαχαρότευτλα. Σε συσκευασία των 
1.000 γρ. με αναγραφόμενη προέλευση Α΄ Ποιότητας και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.            

 

Κακάο 

Κουτί αναλλοίωτο, με ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον ενός (1) έτους εκτός ψυγείου, με φρέσκο άρωμα και 
φυσιολογικό χρώμα. Σε συσκευασία των 1.000 γρ., από αλεσµένο κακάο (σκόνη αρίστης ποιότη-τος), 
τύπου ελληνικό και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις. Κακάο σε σκόνη που περιέχει βούτυρο κακάο 20% υπολογισμένο επί ξηράς 
ουσίας και νερό 9% κατ' ανώτατο όριο. 

 

Κανέλα σκόνη  και  ξύλο 

Σε πλαστικό σακουλάκι των 50 γρ. Φλοιός από τον κορμό του κινναμώμου. Να είναι άριστης ποιότητας, 
απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν 
η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

Μαρμελάδα 

Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γρ. ή 1.000 γρ. επιλογής ειδών φρούτων και να πληρεί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  

Μαρμελάδες σε γυάλινο βάζο κατασκευασμένη με εντελώς φυσικό τρόπο, από ολόκληρα κομμάτια 
φρούτων, χωρίς την προσθήκη τεχνητών χρωμάτων, χωρίς σιρόπι γλυκόζης, υψηλής περιεκτικότητας σε 
φρουκτόζη ή άλλα συντηρητικά. Η µαρµελάδα (βερίκοκο ή άλλου φρούτου), να έχει ελάχιστη 
περιεκτικότητα 45% σε φρούτο. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. 

 

Μοσχοκάρυδο 

Σε συσκευασία των 30 γρ. Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη  από ξένες ύλες και οσμές.  

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η  
συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

Μπισκότα  γεμιστά 

Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 200 γραμμαρίων. 

 

Μπισκότα  τύπου  Πτι-Μπερ 
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Τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε κατάλληλη συσκευασία 
των 225 γρ. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Τα µπισκότα µε ηµεροµηνία λήξεως παρασκευασµένα από βούτυρο, χωρίς 
προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, µε αβλαβείς αρωµατικές ουσίες, επιτρέπεται η τεχνική χρώση µε τις 
επιτρεπόµενες φυσικές χρωστικές (παρ. 5 άρθ. 131 του Κ.Τ.Π.). Επίσης, εφαρµόζονται οι όροι του άρθρου 
142 του Κ.Τ.Π. και σε συσκευασίες που αναγράφονται κατωτέρω. 

 

Τοματοχυμός & τοματάκια ολόκληρα 

Να είναι σε χάρτινη των 500 γραμμαρίων ή µεταλλική συσκευασία τύπου κονσέρβας των 410 γρ. ο 
τοματοχυμός και τα τοματάκια και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κώδικα  

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Ο τοµατοχυµός να είναι 
ελαφρά συµπυκνωµένος χυµός τοµάτας, χωρίς συντηρητικά, χωρίς φλοιό και σπόρους, µε οµοιόµορφο 
χρώµα ερυθρό, ώριµης τοµάτας, χωρίς κηλίδες και γενικότερα ξένες προς το προϊόν ύλες, µε την 
περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά να είναι 6% τουλάχιστον.  

 

Ξύδι 

Σε συσκευασία των 400 γραμμαρίων. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να µην είναι αναπλήρωµα 
ξυδιού (να µην περιέχει αλκοόλη), έως 6 βαθμών. Προϊόν από οξική ζύµωση του κρασιού από χλωρά 
σταφύλια ή από ξερή σταφίδα. Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονοµικές Διατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επι-σήµανσης. 

 

Πιπέρι (κόκκινο - μαύρο) 

Κόκκινο και μαύρο πιπέρι τριμμένο «μπαχαρικό», 100% φυσικό, πρόσφατα, σε πλαστικό  σακουλάκι των 
50 γρ. Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι 
αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η  συσκευασία  να μην  
φέρει  σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

Πραλίνα φουντουκιού   

Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας πραλίνα µε υψηλή περιεκτικότητα σε φουντούκι, γάλα και 
κακάο σε συσκευασία 1.000 γρ., χωρίς συντηρητικά. 

 

Ρίγανη 

Συσκευασμένη σε πλαστικό σακουλάκι των 50 γρ., τριμμένη ρίγανη αποξηραμένη, 100 % φυσική. Όλα τα 
καρυκεύματα (ρίγανη, πιπέρι, δυόσµος, κύµινο, µπαχάρι), να είναι Α΄ ποιότητας, απαλλαγμένα από ξένες 
ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομη-νία λήξης 
του προϊόντος. Η συσκευασία να μην φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

 

Σοκολάτα γάλακτος (σοκολατούχο ρόφηµα)  

Να είναι σε συσκευασία 50 γρ. από αλεσµένο κακάο, τύπου ελληνικό, σε συσκευασία αεροστεγώς 
κλεισµένη. 

 

Φρυγανιά   τρίμα 
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Να είναι σε αεροστεγή συσκευασία των 180-200 γραμμαρίων και να αναγράφονται τα συστατικά, η 
προέλευση και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 6 μηνών, εκτός ψυγείου. 

 

Φύλλο κρούστας   

Να είναι από φύλλο λεπτό, φτιαγμένο από αλεύρι εξαιρετικής ποιότητας σε συσκευασία εµπορίου 450-
500 γρ., θα αναγράφεται σε αυτή ο παραγωγός, το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το προϊόν και η 
ημερομηνία λήξης του.  

 

Σκόνη  μαγειρικής  μπέικιν  πάουντερ 

Διογκωτικό υλικό σε σκόνη σε χάρτινη συσκευασία των 200 γρ. Άμυλο αραβόσιτου. Διογκωτικά: 
πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, μπορεί να περιέχει ίχνη από σιτηρά που περιέχουν 
γλουτένη. Η συσκευασία να είναι  αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

Βανίλια άρωμα 

Βανίλλη - ουσία που παράγεται από εκχύλισμα φυσικής βανίλιας, ευγενόλη, γκουαϊαόλη και λιγνίνη. 
Φιαλίδια βανίλιας σε συσκευασία των 5 τεμαχίων στην οποία θα αναγράφεται ο υπεύθυνος για την 
κυκλοφορία του και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

 

Μαγιά  ξερή 

Ξηρή μαγιά, γαλακτ/της: στεατική σορβιτανή (1% επί της μαγιάς). Να είναι σε κατάλληλη συσκευασία 
(φακελάκια των 3 τεμαχίων). 

 

Ζάχαρη άχνη 

Αλεύρι σίτου, άμυλο αραβόσιτου, διογκωτικά: διοξίνη πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο. Η 
ζάχαρη άχνη να είναι σε συσκευασία 500 γρ. σφραγισμένη, με αναγραφόμενη προέλευση Α΄ ποιότητας 
και να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και στις ισχύουσες κοινοτικές και 
υγειονοµικές διατάξεις. 

 

Αµµωνία  

Συσκευασμένη, σε συσκευασία των 30 γραμμαρίων, όχι χύμα, µε τις απαραίτητες ενδείξεις. 

 

Σόδα μαγειρικής 

Όξινο Ανθρακικό Νάτριο. Να είναι σε συσκευασία των 20 γραμμαρίων στην οποία θα αναγράφεται ο 
υπεύθυνος για την κυκλοφορία του και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

 

Αναψυκτικά 

Να είναι σε συσκευασία των 330 ml και του 1,5 λίτρου (πορτοκαλάδα, λεμονίτα, sprite, Coca-Cola), με και 
χωρίς ανθρακικό και θα αναγράφεται το σύνολο των στοιχείων που πιστοποιούν το  προϊόν  και  η 
ημερομηνία λήξης του. 
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Πορτοκαλάδα: Συστατικά: Νερό, φυσικός χυµός πορτοκάλι 20%, διοξείδιο άνθρακα. Μέσο όξυνσης: 
κιτρικό οξύ. Συντηρητικά: σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο Αντιοξειδωτικό: L-ασκορβικό οξύ, φυσικές 
αρωµατικές ουσίες πορτοκαλιού. Η συσκευασία του θα είναι σε πλαστικό µπουκάλι 1,5 λίτρου. 

Λεµονάδα: Αεριούχο αναψυκτικό, χωρίς χρωστικές και χωρίς συντηρητικά. Συστατικά: νερό, ζάχαρη, 
διοξείδιο άνθρακα. Μέσο όξυνσης: φυσικές αρωµατικές ουσίες. Η συσκευασία του θα είναι σε πλαστικό 
µπουκάλι 1,5 λίτρου. 

Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου Κόκα-Κόλα ή ισοδύναµο): Αεριούχο αναψυκτικό. Συστατικά: νερό, ζάχαρη, 
διοξείδιο άνθρακα. Χρωστική: καραµελόχρωµα. Μέσο όξυνσης: φωσφορικό οξύ, αρωµατικές ουσίες, 
καφεΐνη. Η συσκευασία του θα είναι σε εξάδα (6Χ330 ml) και σε πλαστικό µπουκάλι 1,5 λίτρου.  

Αεριούχο αναψυκτικό (τύπου SPRITE ή ισοδύναµο): Αεριούχο αναψυκτικό. Συστατικά: νερό, ζάχαρη, 
διοξείδιο άνθρακα. Φυσικές ζαχαρούχες ύλες: ζάχαρη, ίσο-γλυκόζη, διοξείδιο του άνθρακα. Μέσο 
όξυνσης: κιτρικό οξύ. Συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο. Ρυθµιστής Οξύτητας: κιτρικό νάτριο, αρωµατικές 
ουσίες. Η συσκευασία του θα είναι σε εξάδα (6Χ330 ml). 

Σόδα: Ανθρακούχο νερό. Συστατικά: νερό, διοξείδιο άνθρακα, όξινο ανθρακικό νάτριο. Η συσκευασία του 
θα είναι σε εξάδα (6Χ330 ml). 

 

Κρασί 

Χύµα κρασί λευκό ξηρό ή κόκκινο ελληνικής προέλευσης σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και αγορανοµικές διατάξεις. 

 

Φυσικός χυμός  

Σε συσκευασία των 250 ml και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Από 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι, προϊόν που να περιέχει μόνο 
χυμό φρούτων, χωρίς καμία άλλη προσθήκη συντηρητικών. Σε συσκευασίες των ειδικών ασηπτικών και 
ερμητικά κλειστών συσκευασιών Tetrapak & Tetra Brik, σε άριστη κατάσταση με αναγραφόμενες 
προδιαγραφές, πρόσφατης παραγωγής. Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης. 

 

Αναλυτικά, η προµήθεια/ποσότητες ειδών παντοπωλείου (για το έτος 2019-2020), αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Κιλά 1.503 15612200-3 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 645 03142500-3 

3 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 428 15613311-1 

4 Ελιές (μαύρες) Κιλά 167 03222400-7 

5 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 27 15510000-6 

6 Κομπόστα Ροδάκινο  Τεμάχια 150 15332100-5 

7 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 1.294 15851100-9 

8 Λαζάνια   Κιλά 95 15851230-9 

9 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 582 15851100-9 

10 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 1.302 15851100-9 

11 Μέλι  Κιλά 155 15831600-8 
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12 Ρύζι άσπρο  Κιλά 602 03211300-6 

13 Ρύζι κίτρινο Κιλά 706 03211300-6 

14 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 33 03222115-2 

15 Φακές ψιλές (συσκ. 1 κιλού) Κιλά 998 03212211-2 

16 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Κιλά 116 15612200-3 

17 Φασόλια ξερά (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια            1.051 03221210-1 

18 Αρακάς κατεψυγμένος Κιλά 222 15331170-9 

19 Φασολάκια κατεψυγμένα Κιλά 145 15331170-9 

20 Χυλοπίτες Τεμάχια 145 15851100-9 

21 Βούτυρο ζωικής προελ. (250 γρ.) Τεμάχια 39 15431000-8 

22 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Κιλά 30 03211200-5 

23 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 25 15893200-6 

24 Ρεβύθια  Κιλά 41 03212212-9 

25 Πληγούρι 500γρ. Κιλά 25 03212200-2 

26 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 58 15625000-5 

27 Τουρσί Κιλά 35 15871279-0 

28 Χαλβάς κιλά 100 15000000-8 

29 Ταραμοσαλάτα κιλά 60 15244000-0 

30 Πατατοσαλάτα κιλά 70 15244000-0 

31 Ελαιόλαδο 1Λιτ Τεμάχια 500 15411110-6 

32 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Κιλά 80 15872400-5 

33 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 424 15431000-8 

34 Καραμέλες φρουί-γλασέ  Κιλά 103 15332240-8 

35 Ζάχαρη (1κιλό) Κιλά 697 15831000-2 

36 Κακάο (1κιλό) Κιλά 12 15840000-8 

37 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 24 15872000-1 

38 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 28 15872000-1 

39 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 308 15332290-3 

40 Μοσχοκάρυδο τριμμένο  Τεμάχια 22 15872000-1 

40 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 142 15821200-1 

42 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 942 15821200-1 

43 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ  Τεμάχια 51 15322100-2 

44 Ντομάτα στον τρίφτη 500 γρ. Τεμάχια 1950 15322100-2 

45 Ξύδι  Τεμάχια 152 15871110-8 

46 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 70 15322100-2 
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47 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 51 15872000-1 

48 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 74 15872000-1 

49 Πραλίνα φουντουκιού  Τεμάχια 14 15842200-4 

50 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 23 15872000-1 

51 Σοκολάτα γάλακτος (50 γρ.) Τεμάχια 522 15982200-7 

52 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 264 15821000-9 

53 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 192 15812100-4 

54 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 54 15899000-6 

55 Βανίλιες (5 τεμ.)  Τεμάχια 76 15842300-5 

56 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 40 15898000-9 

57 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 43 15831000-2 

58 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 31 24413000-2 

59 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 41 15000000-8 

60 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχια 980 15982000-5 

61 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχια 890 15982000-5 

62 Κρασί άσπρο Τεμάχια 116 15930000-6 

63 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250 ml 
(100% φυσικός χυμός) Τεμάχια 1.660 15982100-6 

 

2. ΕΛΑΙΑ 

 

Ελαιόλαδο 

Το ελαιόλαδο πρέπει να είναι έξτρα παρθένο (να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο»), οξύτητας 0-1% σε συσκευασία ενός (1) & πέντε (5) λίτρων και να πληρεί τους όρους 
Αγορανομικών διατάξεων.  

Να παράγεται και να συσκευάζεται, σε ανοξείδωτα δοχεία συσκευασίας πέντε (5) λίτρων, εγκε-κριμένη για 
διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο 
παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατη-ρησιμότητας. Να 
προέρχονται από παρασκευαστήρια, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP.  

Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδού θα είναι σύμφωνα με τους όρους του κώδικα τροφίμων 
και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις, 
καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. 

 

Αραβοσιτέλαιο 

Το Αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων. Θα πρέπει να είναι 100% 
ραφινέ. Θα παραδίδεται  σε πλαστική συσκευασία, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα 
αναφέρονται το καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Τα χορηγού-μενα είδη 
ελαίου θα πρέπει να προέρχονται από τυποποιητήρια - συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα και 
πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, καθώς και με τις 
ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 
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Αναλυτικά, η προµήθεια/ποσότητες ελαίων (για το έτος 2019-2020), αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 
5L ΟΞΥΤΗΤΑ 0-1 (extra) 

5 λίτρα 90 15411110-6 

2 Αραβοσιτέλαιο  5 λίτρα 36 15621000-7 

 

 

3. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 

Ο άρτος θα είναι χωριάτικου τύπου ή από µισό αλεύρι ολικής άλεσης και µισό κοινό όλα Α΄ ποιότητας, να 
είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια του ενός ή μισού κιλού ή 350 γραμ. λευκό ή μαύρο, 
παρασκευασμένες από σιτάρι που να έχουν ψηθεί την ίδια ημέρα της διάθεσης, µε τα χαρακτηριστικά του 
κλασικού άρτου, παρασκευασµένος µε υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες, προσβολές 
από µικροοργανισµούς, έντοµα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμείξεις, τοξικές ουσίες, ανεπιθύμητες οσµές, 
χρωµατισµούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  

Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες µε 
ρύπους, παρασκευή µε µειωµένα άλευρα, προσθήκη χρωστικών ή διογκωτικών υλών, ανωµαλίες 
φλόγωσης - χρωµατισµού και αυξηµένη υγρασία. Θα παραδίνεται στην Υπηρεσία φρέσκο, μέσα σε 
χάρτινες σακούλες. Η μεταφορά δηλαδή του άρτου θα γίνεται σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα 
οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων.  

Για τον άρτο, σε σχέση µε την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, καθώς και για την 
επισήµανση αυτού, απαιτείται η εναρµόνιση στους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική 
νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (διατάξεις του άρθρου 111 του 
Κεφαλαίου ΧΙΙ). Πάντα θα πληρεί τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Ο άρτος θα παραδίδεται 3 με 4 
ώρες μετά τον εκλιβανισμό του, δικαιολογημένης της νομίμου απομείωσης. Το νερό που θα 
χρησιμοποιείται θα είναι πόσιμο.  

      Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση λυκίσκου. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την 
βελτίωση ή την απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των 
αλεύρων. Τα είδη άρτου που προσκομίζονται στα νομικά πρόσωπα θα είναι ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΖΥΜΗ. 

Η έψηση με επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15%. Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι ομοιογενές 
και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωμα), θα πρέπει να είναι ομοιογενές καθ’ όλη την επιφάνεια. 
Το μαγειρικό αλάτι να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληρεί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο 
άρτος θα πρέπει να αποκτήσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι 
σχετικές  διατάξεις. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή 
λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας 
παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε 
περίπτωση μη προσκόμισης.  

 

Αρτοπαρασκευάσματα-γλυκίσματα 

Το κρουασάν και τα γλυκίσματα θα είναι τυποποιημένα, όπως πωλούνται στην αγορά. θα πρέπει να είναι 
από επώνυμα υλικά (όχι αγνώστου προέλευσης και κατασκευής ). 
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Οι συσκευασίες των προϊόντων να είναι ατομικές και ενδεδειγμένες για τρόφιμα, όπως προβλέπεται από 
τον ΚΤΠ. Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται με ανεξίτηλη σφραγίδα οι παρακάτω ενδείξεις: 

-Η επωνυμία της επιχείρησης 

-το είδος των αρτιδίων  

-το βάρος 

-η ημερομηνία παρασκευής  

-ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  

-η σύσταση του προϊόντος. 

Αναλυτικά, η προµήθεια/ποσότητες ειδών αρτοποιείου (για το έτος 2019-2020),  αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 ΨΩΜΙ Τεμάχια  4.700 15811100-7 

2 Αρτοπαρασκευάσματα-
γλυκίσματα 

Κιλό 230 15810000-9 

3 Λουκούμια κιλό 150 15810000-9 

4 Λαγάνες Τεμάχια 1100 15810000-9 

 

4. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Τα χορηγούμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές: 

του Κ.Τ.Π., (άρθρο 119),  

της ΚΥΑ Αριθ. 257543/03 (ΦΕΚ Β΄ 1122/8-8-03): «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που 
εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών», περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας 
και επισήμανσης), των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή 
πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε.,  

το Π.Δ. 165/1974 (ΦΕΚ Α΄ 62): «Περί ποιοτικού ελέγχου επί προϊόντων κλάδων τινών Γεωργικών 
βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι’ 
εξαγωγήν», (για κονσερβοποιημένα - τυποποιημένα προϊόντα), 

των κανονισμών 2200/96/ΕΚ και 1148/01/ΕΚ,  

των κανονισμών της Ε.Ε. [(1108/91/ΕΟΚ) περί καθορισμού ποιοτικών προδιαγραφών για τα βερίκοκα, 
(1591/87/ΕΟΚ) που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα 
με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα, (79/88/ΕΟΚ) που καθορίζει τους κανόνες ποιότητας για τα 
μαρούλια, τα κατσαρά αντίδια, τα πλατύφυλλα αντίδια και τις γλυκοπιπεριές, (778/83/ΕΟΚ) που καθορίζει 
τους κανόνες ποιότητας για τις τομάτες, (2251/92/ ΕΟΚ) περί του ελέγχου της ποιότητας των νωπών 
οπωροκηπευτικών, (1093/97/ΕΟΚ) για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα 
πεπόνια και τα καρπούζια και (920/89/ΕΟΚ) για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα καρότα, τα 
εσπεριδοειδή και τα επιτραπέζια μήλα και αχλάδια και την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 58] και 
αφορούν το είδος, την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την παρουσίαση, τη σήμανση, τα 
χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση και τη διακίνηση αυτών,  
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των ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων (Αριθ. Α3/2811/00 (ΦΕΚ 873 Β'/00): ΑΓΟΡΑ-ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΑΡΙΘΜ. 3: Αντικατάσταση παραγράφων της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και άρθρο 67β της 
αγορανομικής διάταξης 14/89), περί λήψης ειδικών που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας 
παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από την βάση παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή 
τους, 

7.  απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στο Καν. 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 

8.   της οδηγίας 2000/24/ΕΚ της Επιτροπής, για τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του 
Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ που αφορούν, αντιστοίχως, τον 
καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα 
σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, 

9.  της Οδηγίας 2006/53/ΕΚ της Επιτροπής, για τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων των ουσιών fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, 
linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin και τις όποιες τροποποιήσεις αυτών, 

10. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες 
προσμείξεις στα τρόφιμα θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις όποιες 
τροποποιήσεις αυτού,  

11. του Κανονισμού 1829/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές και  

12. του Κανονισμού 1830/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 
τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 

Τα νωπά οπωρολαχανικά: πρέπει να είναι EXTRA ή Α΄ ποιότητας ανάλογα με το είδος και την εποχή 
παραγωγής. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής, ομοιογενές και 
ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης. 
Συγκεκριμένα: 

1.  Να είναι προσφάτου συλλογής.  

2.  Να είναι πρακτικά απαλλαγμένα χωμάτων, λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης (λιπάσματα) και κάθε άλλης 
οργανικής και ανόργανης ύλης. 

3.  Να μην είναι προϊόντα από φυτά ραντισμένα με φυτοφάρμακα, όπως παραθείο αρσενικούχα, 
μολυβδούχα σκευάσματα, κ.λ.π., και συλλεγμένα προ του καθορισμένου χρόνου από το Υπουργείο 
Γεωργίας και να μην περιέχουν κατάλοιπα των παραπάνω ουσιών που είναι επικίνδυνες για τη Δημόσια 
Υγεία. Να είναι δηλαδή απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα και να 
μην είναι μεταλλαγμένα. 

4.  Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την εποχή και τον 
τόπο παραγωγής. 

5.  Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού, ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των προϊόντων σε 
άριστη κατάσταση, όσο αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, έτσι 
ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης και να φτάνουν στον προορισμό τους σε 
άριστη κατάσταση.  

Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα 
φύλλα. Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι Α΄ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής 
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τους. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι σε χάρτινες και καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες 
ύλες με ευθύνη του προμηθευτή. 

6.  Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα με οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε 
φυσική μέθοδο. 

7.  Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους, όπως ενδείξεις απαρχής α-
ποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες, αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων, κ.λ.π., χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες, χωρίς µώλωπες, 
αλλοιώσεις, καθώς και ζηµιές από παγετό. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές 
και ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία, µέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθµού ωρίμανσης, 
µε έντονα τα χρώµατά τους και χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους. 

      8.  Η μεταφορά τους να γίνεται με οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές και σε συσκευασίες 
κατάλληλες, ανά είδος, ώστε να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. 

      9. Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών, ανάλογα με την 
ποικιλία και την εποχή που θα κρίνονται αναγκαία για τις διατροφικές ανάγκες των βρεφών και νηπίων 
των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών. 

      10. Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας μήλων, πορτοκαλιών, καρότων και κολοκυθιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. 

11. Επισημαίνεται η τήρηση από τον προμηθευτή των κανόνων Ορθής Πρακτικής κατά την αποθή-κευση, 
μεταφορά και παράδοση των προϊόντων. 

12. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία 
συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη 
προσκόμισης.  

 

Μαϊντανός, άνηθος 

Δέμα 450 γραμ., κατηγορίας Α΄, να μην εμφανίζει αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων. 
Να είναι απαλλαγμένα από ζιζάνια, να μην έχει μαραμένα φύλλα. 

  

Σπανάκι, σέλινο, μαρούλι, φασολάκια 

Να μην εμφανίζει αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων. Να είναι απαλλαγμένα από 
ζιζάνια, να μην έχει μαραμένα φύλλα. 

 

Κρεμμύδια φρέσκα 

Να είναι απαλλαγμένα από ζιζάνια, να μην έχει μαραμένα φύλλα. 

 

Λάχανο (άσπρο)  

Να μην έχει μαραμένα φύλλα. 

 

Να µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο και θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών προκλήθηκαν αρνητικές βλάβες στην υγεία όσων τα 
κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 
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που προξένησε από τα ακατάλληλα είδη, επιφυλασσόµενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα 
δικαιώµατα σε βάρος του προµηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Δηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.  

Επίσης, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να 
καταβάλει  ως αποζηµίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν 
καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Τα χορηγούµενα νωπά 
οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους  Κοινοτικούς Κανονισµούς και τις ισχύουσες 
εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου  Γεωργίας. Θα απορρίπτονται τα άγουρα ή τα πολύ ώριµα και 
όσα για οποιοδήποτε λόγο, κρίνονται ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται κακής ποιότητας.  

 

Αναλυτικά, η προµήθεια/ποσότητες ειδών οπωροπωλείου (για το έτος 2019-2020), αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Τεμάχια 448 03221270-9 
2 ΑΝΗΘΟΣ Τεμάχια 254 15872000-1 
3 ΚΑΡΟΤΑ Κιλά 446 03221112-4 
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ Κιλά 150 03221250-3 
5 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ Κιλά 409 03221113-1 
6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Τεμάχια 90 03221113-1 
7 ΛΑΧΑΝΟ (άσπρο) Κιλά 139 15331140-0 
8 ΛΕΜΟΝΙΑ Κιλά 158 03222210-8 
9 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ Τεμάχια 356 15872000-1 
10 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ Τεμάχια 28 03221260-6 
11 ΜΑΡΟΥΛΙΑ Τεμάχια 333 03221310-2 
12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Κιλά 64 15331130-7 
13 ΜΠΡΟΚΟΛΑ Κιλά 187 03221430-9 
14 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Κιλά 560 03221440-0 
15 ΠΑΤΑΤΕΣ Κιλά 1810 03210000-6 
16 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ Κιλά 108 03221230-7 
17 ΣΕΛΙΝΟ Τεμάχια 105 15872000-1 
18 ΣΚΟΡΔΑ Τεμάχια 83 15872000-1 
19 ΣΠΑΝΑΚΙ Κιλά 181 03221340-1 
20 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Κιλά 112 03221212-5 
21 ΠΡΑΣΑ Κιλά 35 15331130-7 
22 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ Κιλά 30 03220000-9 
23 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ Κιλά 99 03221420-6 
24 ΑΧΛΑΔΙΑ Κιλά 995 03222322-6 
25 ΒΕΡΙΚΟΚΑ Κιλά 165 03222331-2 
26 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ Κιλά 295 15300000-1 
27 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ Κιλά 360 03222240-7 
28 ΜΗΛΑ  Κιλά 1.265 03222321-9 
29 ΜΠΑΝΑΝΕΣ Κιλά 1.215 03222111-4 
30 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Κιλά 180 03220000-9 
31 ΠΕΠΟΝΙΑ Κιλά 295 15332180-9 
32 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Κιλά 385 03222220-1 
33 ΡΟΔΑΚΙΝΑ Κιλά 220 03222332-9 
34 ΣΤΑΦΥΛΙΑ Κιλά 115 03222340-8 
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5. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Νωπό Βόειο Κρέας (σύμφωνα με άρθρα 88 του ΚΤΠ): Απαιτείται η πλήρωση όλων των παρακάτω 
διατάξεων: 

Των κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων.  

Του Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007): Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 
υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων 
ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας 
και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 
2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Ο Κανονισμός 1208/81/Ε.Ο.Κ. για τη θέσπιση κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών 
βοοειδών. 

1760/2000/Ε.Κ. για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου. 

Ο Κανονισμός 1825/2000/ΕΚ της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση 
του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας. 

Δ.Υ.Α. Αριθ. 412013/00 (ΦΕΚ 1594 Β΄): Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που 
αφορούν την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας.  

Απ. Υπ. Γεωργίας Αριθ. 232149/02 (ΦΕΚ Β΄ 215/22-2-02): Εφαρμογή επισήμανσης βοείου κρέατος και 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από την 1.1.2002. 

Του κανονισμού 1234/2007/Ε.Κ για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ). 

Του κανονισμού 566/2008/ΕΚ της επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών 
ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών. 

Τονίζεται η υποχρεωτική επισήμανση των κρεάτων στην Ελληνική γλώσσα και σε υποδείγματα ετικετών, 
όπως αυτά περιγράφονται από την αρμόδια Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου 
Γεωργίας. 

Επισημαίνεται η προμήθεια κρέατος βοειών, κατηγορίας V (βοοειδή ηλικίας το πολύ 8 μηνών - μοσχάρι 
γάλακτος) ή Ζ (ηλικίας 8 έως 12 μηνών - νεαρό μοσχάρι), με μυϊκή διάπλαση, κατηγορίας S, E, U, R και 
βαθμού πάχυνσης κατηγορίας 1 και 2. 

Απαιτείται η πλήρωση των μικροβιολογικών προδιαγραφών, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύ-ουσα 
κτηνιατρική νομοθεσία. 

 

Κρέας µοσχάρι Α΄ ποιότητας (άνευ οστού) 

Να είναι κρέας νωπό, άπαχο το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώ-ματος, 
χωρίς οσμή και αίματα, χωρίς οστά και να παραδίδεται σε συσκευασία κενού, η οποία θα φέρει ετικέτα µε 
τις απαραίτητες ενδείξεις, όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική 
νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Να είναι σφαγμένο πριν από 48 
ώρες και μέχρι 6 ημέρες. Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. Θα φέρει σφραγίδα 
προέλευσης και θα συνοδεύεται από τιµολόγιο στο οποίο θα αναγράφει τον αριθµό του ζώου και την 
ηµεροµηνία σφαγής του. Θα είναι από σπάλα και συγκεκριµένα χτένι και ψαχνό της σπάλας και από 
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µπούτι και συγκεκριµένα, στρογγυλό, κοιλότο, βόειων νεαρών ζώων (ηλικίας µικρότερης των 18 µηνών). 
Το κρέας θα είναι απαλλαγµένο από περιτονίες και επιφανειακό λίπος. Τα κρέατα θα συνοδεύονται µε τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4ο-6ο C, 
οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 - μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της 
σύστασης  Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/98 και του HACCP, επί ποινής 
αποκλεισμού αν ο προμηθευτής δεν διαθέτει ανάλογη πιστοποίηση. Η ποσότητα θα ανήκει στο  ίδιο είδος 
ζώου ή από ολόκληρο  αν πρόκειται  για μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων.  

Σύμφωνα με το Π.Δ.410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτη-τα να 
γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα 
και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού).  

  

Κρέας χοιρινό νωπό μπούτι 

Να είναι κρέας νωπό, άπαχο A΄ ποιότητας απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες, κλπ, το οποίο να 
βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. 

Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες και μέχρι 6 ημέρες. Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τουΔήμου Ζίτσας 
δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη 
του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ - ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 

Τα κρέας στα σουβλάκια πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, από χοιρινό ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να 
βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα 
ανήκει στο είδος ζώου ή από ολόκληρο ζώο, αν πρόκειταιγια μικρό και όχι από κομμάτια διάφορων ζώων . 
Το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από την εκάστοτε παραγγελία του Δήμου.  

Τα λουκάνικα θα είναι χωριάτικα από κρέας χοιρινό πρώτης ποιότητας ντόπια, δηλ. Ελληνικής παραγωγής. 
Όλα τα προς προμήθεια είδηθα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. 

 

Κιµάς µόσχου  

Από κρέας µόσχου Α΄ ποιότητας, άνευ οστού, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από 
χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από µικρά και υγιή ζώα 
(ηλικίας µικρότερης των 18 µηνών), από εγκεκριµένα σφαγεία και σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές, 
Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά 
κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύµφωνα µε το Π.Δ.410/94 ο τεµαχισµός και η επεξερ-γασία του νωπού 
κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις τεµαχισµού και να φέρει τις 
απαραίτητες σηµάνσεις κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου (σφραγίδα και αριθµό έγκρισης 
εγκατάστασης τεµαχισµού). Ο κιμάς θα κόπτεται από κρέας μόσχου (μπούτι) στο κατάστημα του 
προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας, παρουσία των 
αντιπροσώπων του δήμου. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας μόσχου προσφάτου σφαγής από 48 
ωρών έως 6 ημερών. Να διαθέτει  αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία  λήξης 
και προέλευση. 

      Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το 
ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα, και υπολείμματα κρέατος αποξασμένα. Η 
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συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 
μεταφοράς τροφίμων. Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία, καθαρά και απολυμασμένα και 
να πληρεί όλους τους όρους υγιεινής. 

 

Νωπά πουλερικά (άρθρο 88 του Κ.Τ.Π.) & προϊόντα αυτών: Απαιτείται η πλήρωση - εκτός των άλλων - και 
όλων των παρακάτω διατάξεων: 

Π.Δ.79/07 (ΦΕΚ 95 Α΄/3-5-2007): Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' 
αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων 
ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας 
και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 
2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Του Κανονισμού 1906/90/ΕΟΚ σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών. 

Του Κανονισμού 1538/91/ΕΟΚ για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων, ενόψει της εφαρμογής του 
κανονισμού 1906/90/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας 
πουλερικών. 

Οδηγία 92/116/Ε.0.Κ του Συμβουλίου για την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 71/ 118/ΕΟΚ 
περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπού κρέατος πουλερικών. 

Και όποιας άλλης σχετικής, τροποποιητικής ή μη, διάταξης. 

Τα σφάγια πουλερικά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμία άλλη επεξεργασία, εκτός από την ψύξη. 
Τα σφάγια πουλερικά Τ 65% θα πρέπει να αποτελούνται από ολόκληρο το σώμα των πουλερικών μετά την 
αφαίμαξη, μάδημα (πλήρως αποπτερωμένα), εκσπλαχνισμό καρδιάς, οισοφάγου, συκωτιού, πνευμόνων, 
στομαχιού, προλόβου, κεφαλιού, και τραχείας. Η αποκοπή των ποδιών κρίνεται απαραίτητη να γίνεται στο 
ύψος του ταρσού (1 εκ. πάνω από τους ταρσούς). 

Σύμφωνα με  τις κείμενες διατάξεις, το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει: 

Να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε 
κατάλληλο για σφαγή και την εμπορία νωπού κρέατος. 

Να προέρχεται από εγκεκριμένο σφαγείο το οποίο υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και σε έλεγχο από την 
Αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή. 

Να έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. 

Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην έχουν κριθεί ακα-τάλληλα 
για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Να φέρουν σήμανση καταλληλότητας. 

Η συντήρηση να πραγματοποιείται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. 

Να συσκευάζονται κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Δια-τάξεις. 

Να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

Ο τεμαχισμός και η αποστέωση να πραγματοποιείται σε εργαστήριο τεμαχισμού εγκεκριμένο και 
ελεγχόμενο.  

Τα παραλαμβανόμενα νωπά πουλερικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες 
στη σύστασή τους, στο χρώμα τους, στην οσμή τους, είτε ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών κατά την 
σφαγή τους. Θα πρέπει να έχουν καθαρό βάρος (το οποίο καθορίζεται ως το βάρος που προκύπτει έπειτα 
από την προαναφερόµενη επεξεργασία και υπό αυτή την έννοια θα αναφέρεται ο όρος αυτός από εδώ και 
στο εξής για το συγκεκριµένο είδος) 1.500-2.000 γρ., να είναι εύσαρκα, τρυφερά με δέρμα μαλακό και 
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λείο. Να έχουν περιθώριο τριών (3) ημερών τουλάχιστον, από την ημερομηνία λήξης. Επίσης δεν πρέπει 
να περιέχουν νερό εξωγενούς προέλευσης ανώτερο του 6%.  

Χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση τα κρέατα πουλερικών όταν εμφανίζουν: 

Γενικευμένες λοιμώδεις ασθένειες και χρόνιες εντοπίσεις παθογόνων μικροοργανισμών.  

Συστηματική μυκητίαση και τοπικές αλλοιώσεις οφειλόμενες σε παθογόνους μικροοργανισμούς ή τις 
τοξίνες τους.  

Εκτεταμένο υποδόριο ή μυϊκό  παρασιτισμό.  

Δηλητηρίαση. 

Καχεξία. 

Μη φυσιολογική οσμή, χρώμα, γεύση. 

Κακοήθεις ή πολλαπλοί όγκοι. 

Γενική ρύπανση ή μόλυνση. 

Σημαντικές κακώσεις ή εκχυμώσεις. 

Σπασμένα κοκάλα. 

Εκτεταμένες μηχανικές κακώσεις. 

Ανεπαρκής αφαίμαξη. 

Κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών. 

Κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις Π.Δ. 291/1996 κεφάλαιο XIV, 
περί πρώτης και δεύτερης συσκευασίας νωπού κρέατος πουλερικών - παρασκευασμάτων και προϊόντων 
αυτών και περί επισήμανσης των υποχρεωτικών ενδείξεων: σήμα καταλληλότητας, ημε-ρομηνία σφαγής, 
ανάλωσης, θερμοκρασία συντήρησης, επωνυμία και διεύθυνση παραγωγού, ποιοτικής κατηγορίας 
σφαγίων, κ.λ.π., ανάλογα με το είδος συσκευασίας (ατομική ή ομαδική), καθώς και διάφορες προαιρετικές 
ενδείξεις (μέθοδος ψύξης, μέθοδος εκτροφής). 

Η μεταφορά και η συντήρηση του νωπού κρέατος των πουλερικών και των προϊόντων αυτών πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις (θερμοκρασία συντήρησης, μεταφοράς, 
προδιαγραφές μέσων, συνθήκες υγιεινής, κ.λ.π.). Σε περίπτωση εισαγωγής νωπού κρέατος πουλερικών 
και προϊόντων αυτών από τρίτη χώρα πρέπει να συνοδεύεται με υγειονομικό πιστοποιητικό (συνταγμένο 
στην ελληνική γλώσσα), όπως ορίζεται από το Π.Δ. 120/6-4-2000 (ΦΕΚ 109 Α'/00): Τροποποίηση 
διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ του προεδρικού διατάγματος 420/93 (Α' 179) "Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζωικά 
προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη μέλη", σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 97/78/ΕΚ. 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνιση στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και κανονισμούς για όλα 
τα νωπά πουλερικά και προϊόντα αυτών σχετικά με την πλήρωση των μικροβιολογικών προ-διαγραφών, 
όπως αυτές καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς και την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία. 

Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, σπασμένα κό-καλα και 
σοβαρούς μώλωπες (ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών, κατά τη σφαγή, εκδορές κι εγκαύματα ψύξης). Να 
υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος, στους μηρούς και στην πλάτη (σχετ. Κανονισμός ΕΟΚ 
1538/91, άρθρο 6, Π.Δ.291/96). Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και 
απολυμασμένα και να πληρεί όλους τους όρους υγιεινής. Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ.203/1998, 
του HACCP και οι οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων (συντήρηση και διακίνηση), επί ποινής 
αποκλεισμού αν ο προμηθευτής δεν διαθέτει ανάλογη πιστοποίηση και μεταφορικά μέσα (το σχετικό 
πιστοποιητικό απολύμανσης να επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται), με καταγραφικά θερμόμετρα.  
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Να διαθέτει αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας, έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα.           

Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήµανση, η επεξεργασία και η µεταφορά να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, την ελληνική νοµοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα και εγκεκριµένα 
εργοστάσια και εργαστήρια επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και έλεγχο από τις αρµόδιες 
αρχές.  

Τα νωπά κοτόπουλα να παραδίδονται την πρώτη ή το πολύ δεύτερη ημέρα από την ημερομηνία σφαγής 
τους (βάσει πιστοποιητικού). 

Να είναι ολόκληρα, σε ατομική συσκευασία με δίσκους πολυστερίνης με απορροφητικά πανάκια ή 
δίσκους που έχουν απορροφητικές ικανότητες με διαφανή μεμβράνη (stretch film). 

 

Νωπό κρέας (προβατίνα).  

Νωπό κρέας (προβατίνα), αρίστης ποιότητος, χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. 

α.Να προέρχονται από νωπά κρέατα Α’ ποιότητας, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 88, 
88(1)και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως. 

β.Να προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και από εγκεκριμένα σφαγεία.  

γ.Να προέρχονται από κατάλληλα για κατανάλωση τμήματα προβάτων. 

δ.Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντήρησής 
τους. 

ε.Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο. 

στ.Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας, καθώς και τις συστάσεις σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

ζ.Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από τη διατροφή των ζώων ή άλλες ουσίες 
εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά, θυρεοστατικά.Επιπλέον, να μην έχουν εκτραφεί 
με οιασδήποτε μορφής μεταλλαγμένα προϊόντα, υποπροϊόντα ή παραπροϊόντα αυτών, οιασδήποτε 
προέλευσης. 

η.Να έχουν ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφαγίου. 

θ.Να είναι καλά συντηρημένα και καθαρά και να μην είναι αφυδατωμένα, σάπια, ευρωτιασμένα ή 
ταγγισμένα. 

ι.Να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές. 

ια.Να μην έχουν λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 

ιβ.Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 
χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. 

ιγ.Να μην έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων, όπως επίσης και αλλοιώσεις 
που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρηση τους. 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP 
(αρ. 487/21-9-2000 Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων 
ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 
συστήματος HACCP του παραγωγού από  διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
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Αναλυτικά, η προµήθεια/ποσότητες ειδών κρεοπωλείου (για το έτος 2019-2020), αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙ  Κιλά 575 15131620-7 
2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 65% (νωπό ολόκληρο) Κιλά 765 15131600-1 
3 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ 

ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 

Κιλά 

Κιλά 

1280 15112130-6 

 
4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (στήθος) Κιλά 245 15112130-6 
5 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΑ 340 15112130-6 
6 ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ ΚΙΛΑ 250 15112130-6 
7 ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΟΥΒΛΆΚΙΑ ΚΙΛΑ 80 15112130-6 
     

 

6. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Ψάρια (κοκκινόψαρο, πέρκα, βακαλάος, γλώσσα)  

Να είναι κατεψυγμένα Α΄ ποιότητας, καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να 
μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Κατά την 
απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. Ο επίπαγος θα πρέπει να ανέρχεται στα 
μεν ολόκληρα ψάρια μέχρι 10% του βάρους τους, στα φιλετοποιημένα ή τεμαχισμένα μέχρι 15% του 
βάρους τους. Το ποσοστό έκπτωσης (%) θα δίνεται ανά κιλό (καθαρό βάρος συν νόμιμος επίπαγος).   

 Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό  
λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.  

   Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από 
κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια.  

   Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών ιχθυοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/98, τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και 
ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/21-09-2000 Κ.Υ. Α.), για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης), από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει 
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης. 

Η προέλευση των ψαριών να είναι εγκεκριμένες αλιευτικές ζώνες (FAO). Να είναι πρόσφατης παρα-γωγής 
και ψύξης από εταιρεία παραγωγής.  

      Απαιτείται η πλήρωση όλων των διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 92, 93 και η 
εναρμόνιση στις ισχύουσες κανονιστικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, 
Π.Δ.786/1978, περί κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευμάτων και Π.Δ.290/92, τροποποίηση του Π.Δ.786/78, 
κανονισμού Π.Δ.412/94 περί υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων, 
κανονισμού 2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εμπορίας αλιευτικών προϊόν-των, οδηγίας 2000/13/Ε.Κ. 
περί επισήμανσης τροφίμων καθώς και της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (άρθρο 101, 106, 107), σχετικά 
με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του 
άρθρου 1 του Π.Δ.290/92. Απαιτείται επίσης, η εναρμόνιση στους ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές 
και αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα. 
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      Το είδος Βακαλάος ΑΚ θα προσφέρεται σε μέγεθος τεμαχίων 600 γρ. - 1.000 γρ. και η πέρκα φιλέ-το σε 
μέγεθος τεμαχίων 500 γρ. - 1.000 γρ., σε άθικτη συσκευασία (με την απαραίτητη και ευκρινή επισήμανση 
στα Ελληνικά), έως 5 κιλά.  

      Όλα τα είδη θα είναι καθαρισμένα, χωρίς κόκαλα. 

 

Αναλυτικά, η προµήθεια/ποσότητες ειδών ιχθυοπωλείου (για το έτος 2019-2020), αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 Κοκκινόψαρο  Κιλά 111 15221000-3 
2 Βακαλάος φιλέτο Κιλά 135 03311210-7 
3 Πέρκα  Κιλά 154 15221000-3 
4 Φιλέτο γλώσσας Κιλά 379 03311110-6 

 

7 & 8. ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Φρέσκο γάλα (σύμφωνα με άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π., όπως αυτά ισχύουν σήμερα) 

Η παραγωγή και εμπορία φρέσκου - παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος ευρείας κατανάλωσης, θα 
πρέπει να γίνεται σε εναρμόνιση και με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες, όπως αυτοί αναφέρονται 
στο Π.Δ.79/2007 (ΦΕΚ 95 Α΄). Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει 
περιεκτικότητα σε λίπος τουλάχιστον 3,5% - 4%, θα είναι σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου και να είναι 
συσκευασμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα και των σχετικών περιορισμών του 
Κ.Τ.Π. 

Πρέπει να πληρεί:  

Τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσον αφορά στην υποχρεωτική επισήμανση στην συσκευασία του 
(σύνθεση, όγκος, ονομασία πώλησης, επωνυμία και έδρα παραγωγού, ημερομηνία παστερίωσης και 
ελάχιστης διατηρησιμότητας, θρεπτικά συστατικά, συνθήκες διατήρησης και χρήσης, διατροφικοί 
ισχυρισµοί, στοιχεία επικοινωνίας µε την εταιρία, αριθ. παρτίδας, σήμα καταλληλότητας, κ.λ.π.).  

Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-
1995 «Συµµόρφωση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47 /ΕΟΚ του 
Συµβουλίου περί των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εµπορία γάλακτος και 
προϊόντων µε βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α΄).  

Το προσφερόµενο είδος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τους Ευρωπαϊκούς κανο-
νισµούς και το πρότυπο CE ή θα είναι πιστοποιηµένα από ελληνικό φορέα. Οι φορτοεκφορτώσεις θα 
γίνονται από προσωπικό του προµηθευτή. 

Τις προδιαγραφές, όσον αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς (υγιεινές συνθήκες 
μεταφοράς, χειρισμού, κ.τ.λ.). Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία 
71,1ο C για 15 δευτερόλεπτα ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους 
συνδυασμούς χρόνου - θερμοκρασίας, για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος και να παρουσιάζει 
αρνητική αντίδραση στην δοκιμή της φωσφατάσης (χρονική διάρκεια ζωής 4 ημερών από την ημερομηνία 
παστερίωσης), θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης.  

Η συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλους τους κανόνες της υγιεινής και να είναι αρκετά 
ανθεκτική, ώστε να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του προϊόντος και να πληρεί τους όρους 
της Εθνικής Νοµοθεσίας, είτε από υλικό tetra pack µε βιδωτό καπάκι ασφαλείας, είτε από υλικό PVC µε 
βιδωτό καπάκι ασφαλείας. 
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Επί της συσκευασίας θα υπάρχουν ευδιάκριτα και σε εμφανές σημείο:  

Η ένδειξη «φρέσκο γάλα», καθώς προορίζεται για άμεση κατανάλωση.  

Η διάρκεια κατανάλωσής του, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και 
της ημέρας παστερίωσης.  

Η θερμοκρασία συντήρησής του.  

Χώρα στην οποία ευρίσκεται η εγκατάσταση παραγωγής και τυποποίησής του προϊόντος ολογράφως ή ως 
κωδικός με δύο (2) γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO.  

Αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης παραγωγής ή κατά παρέκκλιση αυτόν της πρώτης ή δεύτερης 
συσκευασίας. 

Περιγραφή Είδους: Γάλα φρέσκο αγελάδος, πλήρες, παστεριωμένο (έκθεση σε θερμοκρασία 71,7ο  C για 
15΄΄ ή ισοδύναμος συνδυασμός) και ομογενοποιημένο. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά: 

Λιπαρά: 3,5% - 4%. 

Ολικά στερεά: 11,5 - 12,5% PH: 6,0 - 6,8. 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά: 

Κολοβακτηρίδια: Θρεπτικά Συστατικά ανά 100 γρ./προϊόντος. 

Ενέργεια: 60 - 70 kcal. 

Πρωτεΐνες: 3,2 γρ. 

Υδατάνθρακες: 4,5 - 4,8 γρ. (ανά 100 γρ. προϊόντος). 

Λιπαρά: 3,5 g. 

Ασβέστιο: 120 mg. 

Φώσφορος: 95 mg. 

Βιταμίνες: A, B1, B2, B6, B12, C, D, E. 

Πιστοποίηση: κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας), HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων).  

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα 
προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον, για την παραγωγή του τελικού 
προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το 
κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη 
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ψυγεία που θα προμη-θεύσει 
την Υπηρεσία. Δεσμεύεται με την υπογραφή της σύμβασης να παραδώσει ψυγεία (βιτρίνα) συντήρησης, 
προκειμένου να φυλάσσεται και να διατηρείται στην κατάλληλη θερμοκρασία το φρέσκο γάλα. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων αυτών. Η  δαπάνη της 
συντήρησης θα βαρύνει τον προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής επίσης, ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το ψυγείο 
που έχει βλάβη με άλλο ψυγείο. 

Τονίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ύπαρξης και 
ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων, κρίσιμου σημείου ελέγχου (HACCP), από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς.  
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Εάν το γάλα, όταν βράσει, ''κόψει'', τούτο σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα κι απορρίπτεται, χωρίς 
καμία άλλη χημική εξέταση. 

Παράδοση  - Παραλαβή  γάλακτος 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδίδει το γάλα, στις εγκαταστάσεις του Δήμου του-λάχιστον 
δύο φορές την εβδομάδα. Το διανεμόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει την ημέρα παράδοσης από τον 
προμηθευτή, να έχει τουλάχιστον 3 (τρεις) ημέρες διάρκεια πριν την λήξη του. 

Η παράδοση των ποσοτήτων του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει άμεσα, στους χώρους εργασίας του ΔΗΜΟΥ και των Νομικών 
Προσώπων του, την ποσότητα γάλακτος που θα  του ζητείται κάθε φορά. 

Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα, τα οποία πρέπει 
να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς γάλακτος. O 
Δήμος Ζίτσας και τα Νομικά Πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα για ορισμένες περιόδους, να διακόπτουν 
προσωρινά και για μικρό χρονικό διάστημα τη χορήγηση του γάλακτος. Δεν  υποχρεούνται να 
απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον 
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της υπηρεσίας. 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει με δική του υπαιτιότητα την παράδοση πέραν της προθεσμίας, που 
ορίζεται παραπάνω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί 
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του  Δήμου Ζίτσας να μετατεθεί, μετά και από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων  που συνιστούν 
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή όταν συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 
Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης δεν υποβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την ποιο-τητα ή τις 
ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει  άμεσα μέρος 
ή ολόκληρη την παραγγελία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Με βάση την υπ’ αρ. 53361/11-10-06 ΚΥΑ περί "Παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλή-λους των 
Ο.Τ.Α. και μέτρων προληπτικής ιατρικής," όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119/19-05-2008 (ΦΕΚ 
990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007 (ΦΕΚ 1323/Β΄/ 30-07-2007) ΚΥΑ, προβλέπεται η 
χορήγηση ενός (1) λίτρου κατά προτίμηση φρέσκου γάλακτος ημερησίως σε διάφορες κατηγορίες τεχνικού 
προσωπικού. 

Υπολογισμός φρέσκου γάλακτος : 

Για το προσωπικό του Δήμου Ζίτσας απαιτείται η προμήθεια 19.339 λίτρων φρέσκου γάλακτος για την 
κάλυψη των αναγκών του και για ένα ημερολογιακό έτος, όπως αναλύεται παρακάτω: 

H υπηρεσία καθαριότητας απασχολεί 11 άτομα, η τεχνική υπηρεσία 5 άτομα, η υπηρεσία ύδρευσης 5 
άτομα, η υπηρεσία πρασίνου 3 άτομα, οι σχολικές καθαρίστριες 4 άτομα, οι Δ.Ε. τεχνίτες 2 άτομα.  

Σύνολο 30 άτομα (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ με παράταση σύμβασης, μαθητεία ΟΑΕΔ). 

30 λίτρα ημερησίως x 22 ημέρες = 660 lit / μήνα 

660 lit  x 12 μήνες = 7.920 lit 

Επιπλέον, απαιτούνται ακόμη 11.419 λίτρα γάλα για τους ΙΔΟΧ που θα προσληφθούν εντός του οικονο-
μικού έτους 2018 & τις αντίστοιχες ειδικότητες με την Κοινωφελή Εργασία. 

Κατά συνέπεια οι ανάγκες του προσωπικού ανέρχονται σε 19.339 λίτρα γάλα. 

 

Η Προμήθεια των παραπάνω ειδών θα βαρύνει τους Κ.Α.: 15-6061 (1.280 λίτρα), 20-6061.001 (3.057 
λίτρα), 20-6061.003 (698 λίτρα), 20-6061.005 (1.117 λίτρα), 25-6061.001 (1.084 λίτρα), 25-6061.003 (805 
λίτρα), 25-6061.005 (644 λίτρα), 30-6061.001 (633 λίτρα), 30-6061.003 (826 λίτρα), 35-6061.001 (644 
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λίτρα) & 35-6061.003 (8.551 λίτρα), του προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας, του οικονομικού έτους 2018 
και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Ομοίως ισχύει, για τους εργαζόμενους (καθαρίστριες, μάγειροι), του ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας (2.480 λίτρα), 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας (1.652 λίτρα), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ζίτσας (3.113 λίτρα), &  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Ζίτσας (1.132 λίτρα),. 

 

Συμπυκνωμένο γάλα (Γάλα εβαπορέ) 

Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 80α του Κ.Τ.Π., όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Το 
συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι μερικώς αφυδατωμένο γάλα (του οποίου η κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος 
τουλάχιστον 25%). Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους των μονάδων προϊόντος 410 γρ., σε 
μεταλλικά κουτιά, με εύκολο άνοιγμα (easy open).  

Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την 
παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 Ε.Ε. 

Βρεφικά Γάλατα 

Τα σκευάσματα που προορίζονται για τα βρέφη (0-12 μηνών) θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις 
θρεπτικές τους ανάγκες κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, μέχρι την εισαγωγή κατάλληλων 
συμπληρωματικών τροφών. 

Η βασική σύνθεση των σκευασμάτων για βρέφη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις θρεπτικές ανάγκες 
των υγιών βρεφών, όοπως αυτές καθορίζονται από τα γενικώς παραδεκτά επιστημονικά δεδομένα.  

Τα σκευάσματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ακόλουθες διατάξεις του 
Ε.Ο.Φ. 

Παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (συμμόρφωση 
)1478Β /28.07.2008Υ.Α. Αριθ. Υ1/Γ.Π.47815/16.07.2008 ́ ́Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, για τα παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας  Ν.1316/1983 Ν.1558/1985 Ν.1965/1991 Ν.2519/1997.  

 

Γιαούρτι πρόβειο (σύμφωνα με άρθρο 82 του Κ.Τ.Π.)  

Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ), σε ποσοστό ανώτερο 
κατά 10% τουλάχιστον από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80 Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των αντιστοίχων 
ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται. 

Θα χορηγείται γιαούρτι πρόβειο, περιεκτικότητας σε λίπος 3,5%. Θα πρέπει να είναι παρασκευασμένο από 
νωπό γάλα προβάτων, κατόπιν παστερίωσης και να πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές περί 
μικροβιολογικών σταθεροτύπων. Θα πρέπει επίσης να πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 
απουσία ιζήματος, συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ. Το γιαούρτι θα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος.  

Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι:  

Περίπου 200 γρ. με απόκλιση όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. Οι συσκευασίες επίσης, θα 
πρέπει να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να διασφαλίζεται το αμετάβλητο της σύστασης, της 
επιγραφής και της γνησιότητας του προϊόντος.  
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Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και ΣΥΑΛ, η ημερομηνία λήξης, η 
παρτίδα, καθώς και η επωνυμία της εταιρείας με ανεξίτηλη γραφή. 

  

Φέτα (σύμφωνα με άρθρο 83 του Κ.Τ.Π.)  

Η προμηθευόμενη φέτα (Π.Ο.Π.), θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη υγρασία 56% και 
ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληρεί - εκτός των άλλων - και τις απα-ραίτητες 
προδιαγραφές (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά, κ.τ.λ.), σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. 
(άρθρ. 83, ενότητα Δ΄2α) και του Π.Δ.81/19-3-1993 (ΦΕΚ 36 Α΄): ''Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία 
καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων'', όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
291/03.08.1993 (ΦΕΚ 130 Α΄): ''Τροποποίηση διατάξεων'' του Π.Δ.61/ 1993, ''Προϋποθέσεις και 
διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων'' (Α΄ 27) και του Π.Δ.81/1993 
''Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων'' (Α΄ 36). 

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, όπως: 

''Φέτα'' - ''FETA''. 

''Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης'' (Π.Ο.Π.). 

''Τυρί''. 

''Επωνυμία και έδρα παραγωγού - συσκευαστηρίου''. 

 ''Βάρος περιεχομένου''. 

 ''Ημερομηνία παραγωγής''. 

 ''Στοιχεία ελέγχου'': 

1. Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης Φ.Ε.  

2. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας. 

           3. Ημερομηνία παραγωγής. 

Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Παρ. 
7 του άρθρου 4 του Π.Δ.81/93. Η φέτα θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι 
απαλλαγμένη από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να 
διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα, σκληρή.  

Η συσκευασία να είναι σε δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων να περιέχει 
άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό 
έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα 
HACCP. 

 

Σκληρά τυριά (σύμφωνα με άρθρο 83 του Κ.Τ.Π.) 

Το τυρί γραβιέρα είναι σκληρό κίτρινο τυρί, παρασκευασµένο από πρόβειο ή µείγµα από πρόβειο και 
κατσικίσιο γάλα Α΄ ποιότητας. Θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υ-γρασία 
38% και λίπος υπολογισμένο σε ξηρά ουσία τουλάχιστον 40%. Θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και 
επιτυχή ωρίμανση, τουλάχιστον τριών (3) µηνών, θα είναι σκληρό, εύγεστο και θα είναι α-παλλαγμένο 
από αντικανονικές οσμές, χωρίς να παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Θα πρέπει να πληρούνται 
όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς, και τους όρους που προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές 
διατάξεις. 

Στη συσκευασία θα υπάρχει ένδειξη της ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
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Κασέρι (σύμφωνα με άρθρο 83 του Κ.Τ.Π.)  

Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθ. 313027/94 (ΦΕΚ 8 Β΄/11-1-94): ''Αναγνώριση προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» (KASSERI)'', το κασέρι πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 
40% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 40% και να πληρεί τις προδιαγραφές, όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ΄ 1θ του Κ.Τ.Π.  Θα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη και επιτυχή 
ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένο από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος. Στα μέσα συσκευασίας που περιέχουν «Κασέρι», θα αναγράφονται υποχρεωτικά οι ενδείξεις, 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 83 ενότητα Δ΄ 1θ, περί επισήμανσης τυριού ''ΚΑΣΕΡΙ'', καθώς και 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/1993. Στην ετικέτα πρέπει να 
αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου κασέρι» ή «κίτρινο τυρί». Η συσκευασία νε είναι σύμφωνα με 
τον κώδικα τροφίμων. Θα πρέπει να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές περί 
μικροβιολογικών σταθεροτύπων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και τους όρους που 
προβλέπει ο Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Να προέρχεται από 
τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση 
να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

Να είναι εύγευστο. Να είναι από αγελαδινό γάλα. Η µεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες του δήμου 
θα γίνεται µε αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Θα είναι καθαρά και 
απολυµασµένα. 

 

Οι παραπάνω κατηγορίες τυριών: 

Θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασμένα κομμάτια, των οποίων η προετοιμασία και η συσκευασία 
να γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των 
κατά τόπους χημικών υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. 

Να είναι σύμφωνα με τις γενικές και τις ειδικές διατάξεις των τυριών από τα οποία προέρχονται. 

Το καθαρό βάρος θα αναγράφεται στην συσκευασία  

Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ, που έρχεται σε επαφή με το 
τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π. 

Απαγορεύεται η προμήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 83Γ΄ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά), του Κ.Τ.Π. και την Αριθμ. 
Υ΄1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β΄/8-10-2012 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3007 Β΄/13-11-12): ''Υγειονομικοί 
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις''. 

Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως καθορίζονται στο άρθρο 
11 του Κ.Τ.Π. και οι οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε κάθε μονάδα συσκευασίας 
(κεφάλι, δοχεία, κ.τ.λ.), σύμφωνα με το άρθρο 83 Γ΄ του Κ.Τ.Π., όπως: 

Κατηγορία τυριού.  

Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά), που παρασκευάσθηκε το τυρί.  

Παστεριωμένο ή νωπό γάλα. 

Το ελάχιστο λίπος. 

Η μέγιστη υγρασία. 

Το ελάχιστο υπόλειμμα για την κατηγορία των ανακατεργασμένων τυριών.  

Η ημερομηνία παραγωγής για τα προϊόντα της κατηγορίας τυριών. 

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
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Χώρα προέλευσης - παραγωγής τυριού.  

Έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά).  

Ποσοστό άλατος (μόνο στα νωπά - φρέσκα και ανακατεργασμένα). 

Πρόσθετα (είτε έχουν προστεθεί στην μάζα, είτε στην επιδερμίδα του τυριού), σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. 

Η ποιότητα (πλην των ανακατεργασμένων τυριών). 

Το σήμα καταλληλότητας: Ωοειδής σφραγίδα. 

Τέλος για όλες τις κατηγορίες τυριών επισημαίνεται η εναρμόνιση τους στις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις, κανονισμούς και τροποποιήσεις αυτών περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τυποποιημένα σε αεροστεγή συσκευασία και η μεταφορά τους θα 
γίνεται με αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα, τα οποία θα είναι καθαρά 
και απολυμασμένα. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 
συστήματος HACCP για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγουμένων ειδών 
(αποθήκευσης και διακίνησης), από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας 
συστή-ματος ΗACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

 

Αναλυτικά, η προµήθεια/ποσότητες ειδών γαλακτοπωλείου (για το έτος 2019-2020), αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 Γάλα συμπυκνωμένο μακράς διαρκείας 
410 γραμ. (εβαπορέ) 

Τεμάχια  470 15511600-9 

2 Γάλα φρέσκο αγελάδος 1 λίτρου Τεμάχια 4850 15511100-4 

3 Γιαούρτι πλήρες πρόβειο 200 γρ. Τεμάχια 1.000 15551300-8 

4 Γραβιέρα Α΄ Ποιότητας Κιλά 317 15543000-6 

5 Τυρί Φέτα (εγχώριο) Κιλά 349 15542300-2 

6 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά 102 15542200-1 

7 Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη 0-
5μηνών 

 

Τεμάχια 200 15884000-8 

8 Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη 6-12 
μηνών 

Τεμάχια 200 15884000-8 

 

& προµήθεια/ποσότητες γάλακτος για τους εργαζόμενους (για το έτος 2019-2020), αποτελείται από: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

1 Γάλα φρέσκο αγελάδος 1 λίτρου Τεμάχια 24.262 15511100-3 

 

Επιγραμματικά, για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε 
Αγορανοµικές - Κτηνιατρικές - Υγειονοµικές και Κοινοτικές διατάξεις. 
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Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να πιστοποιούν ότι διαθέτουν την εγγύηση  ποιότητας 
ISO και HACCP και να ορίζουν την επεξεργασία και τυποποίηση των ειδών που προσφέρουν. Η συντήρηση 
και η διακίνηση των ειδών παντοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/98, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 
μεταφοράς τροφίμων. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό), μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 
περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα  περιλαμβάνεται το 
σύνολο των ειδών κάθε ομάδας           . 

   Επισημαίνεται ότι όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρείας αναγνωρισιμότητας, να μην προορί-ζονται για 
επαγγελματική ή μαζική εστίαση χρήση, να βρίσκονται στις προθήκες και τα ράφια Super-Markets.  

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, να 
καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να παρασκευάζονται από εργαστήριο που φέρει πιστοποίηση 
συστήματος H.A.C.C.P. Δηλαδή, πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 
487/21-9-2000 Κ.Υ.Α.), για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών 
(αποθήκευσης και διακίνησης), από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.    

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό  ύπαρξης 
και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 Τα προϊόντα θα είναι συσκευασμένα ή σε πακέτο. Σε περίπτωση που η παραγωγή των προϊόντων 
δεν είναι ίδια με την ημερομηνία παράδοσης, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης τους. 

 Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προ-
διαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από τους υπευθύνους του δήμου και των νομικών προσώπων του και 
θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση. 

Θεωρήθηκε 

Ελεούσα, 08/11/2019 

 

                              Ο Συντάξας                                                 Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                          Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

                           Ζώης Γαλατάς                                                       Βασιλική Ζέρβα 
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                                                                                                                                         Αρ. Μελέτης 4/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.438,36 € 

∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ                                                                                                   (µε ΦΠΑ 13 & 24%) 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι: 

 

Α. Για το Δήμο Ζίτσας: 

Α1. Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα): 

 

 

Α1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15511000-3 Γάλα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤIKH 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 Γάλα φρέσκο αγελάδος ενός (1) 
λίτρου 

Τεμάχια 1,15 21.520 24.748,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 24.748,00 

   Φ.Π.Α. 13% 3.217,24 

   ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΜΕ Φ.Π.Α. 27.965,24 

 

 

 

Α2. Τρόφιμα-κρέατα-γαλακτοκομικά (Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο): 

 

 

Α2.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15000000-8 Τρόφιμα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤIKH 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1  Μακαρόνια   500gr Τεμάχια 0,80 900 720,00 

2  Κριθαράκι  500gr Τεμάχια 0,85 800 680,00 

3 Ελαιόλαδο  1λ. Τεμάχια 4,92 500 2.460,00 

4 Ρύζι  πακέτο 500gr Κιλά 0,88 900 792,00 

5 Φασόλια μέτρια πακέτο 500gr Κιλά 1,55 800 1.240,00 

6 Φακές ψιλές πακέτο 500gr Κιλά 1,05 800 840,00 

7 Χυμό ντομάτας 500gr Τεμάχια 0,71 410 291,10 

8 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) 1 κ. Κιλά 0,94 1.300 1.222,00 

9 Ζάχαρη 1κ. Πακέτο  Κιλά 1,10 547 601,70 
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   ΣΥΝΟΛΟ 8.846,80 

   Φ.Π.Α. 13% 1.149,98 

   ΣΥΝΟΛΟ Α2.1 ΜΕ Φ.Π.Α. 9.996,78 

 

 

Α2.2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤIKH 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

10 Χοιρινό (σε συσκευασία του ενός 
κιλού) 

Κιλά  6,00 800 
4.800,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00 

   Φ.Π.Α. 13% 624,00 

   ΣΥΝΟΛΟ Α2.2 ΜΕ Φ.Π.Α. 5.424,00 

  

 

Α2.3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤIKH 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

11 Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας σε 
σκόνη 0-5 μηνών 

 

Τεμάχια 

11,05 200 

2.210,00 

12 Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας σε 
σκόνη 6-12 μηνών 

τεμάχια 9,20 200 
1.840,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.050,00 

   Φ.Π.Α. 13% 526,50 

   ΣΥΝΟΛΟ Α2.3 ΜΕ Φ.Π.Α. 4.576.50 

 

Α-3 Τρόφιμα-κρέατα-αρτοπαρασκευάσαμτα (Για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις): 

 

 

Α3.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15000000-8 Τρόφιμα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤIKH 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1  Ελιές Κιλά 6,00 80 480,00 

2  Φασόλια μέτρια (συσκ.1 κιλού) Κιλά 3,10 100 310,00 
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3 Τουρσί Κιλά 4,00 35 140,00 

5 Χαλβάς Κιλό 6,50 100 650,00 

6 Ταραμοσαλάτα Κιλό 4,00 60 240,00 

7 Πατατοσαλάτα Κιλό 8,00 70 560,00 

8 Αναψυκτικά 330ml  Τεμάχια 0,75 700 525,00 

9 Αναψυκτικά 1,5lit. Τεμάχια 1,20 700 840,00 

10 Οίνος Λευκός Τεμάχια 4,10 100 410,00 

11 Νερά μικρά 0,5λιτ Τεμάχια 0,15 2000 300,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.455,00 

   Φ.Π.Α. 13% 579,50 

   ΣΥΝΟΛΟ Α3.1 ΜΕ Φ.Π.Α. 5.034,15 

 

 

Α3.2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤIKH 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 Χοιρινό (σε συσκευασία του ενός 
κιλού) 

Κιλά  6,00 320 
1.920,00 

2 Κοτόπουλο  Κιλά 2,50 340 850,00 

3 Προβατίνα Κιλά 5,00 250 1250,00 

4 Χοιρινά σουβλάκια Κιλό 5,00 80 400,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.420,00 

   Φ.Π.Α. 13% 574,60 

   ΣΥΝΟΛΟ Α2.2 ΜΕ Φ.Π.Α. 4.994,60 

 

 

Α3.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤIKH 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 Αρτοπαρασκευάσματα-
γλυκίσματα 

Κιλό 9,00 230 
2070,00 

2 Λουκούμια Κιλό 4,50 150 675,00 

3 Λαγάνες Τεμάχια 1,50 1100 1.650,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.395,00 
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   Φ.Π.Α. 13% 571,35 

   ΣΥΝΟΛΟ Α2.2 ΜΕ Φ.Π.Α. 4.966,65 

 

Η Προμήθεια των παραπάνω ειδών θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ζίτσας του οικονομικού έτους 2019-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  27.965,24 € 

ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 9.996,78€ 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟ-ΠΩΛΕΙΟ 5.424,00€ 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟ-ΠΩΛΕΙΟ 4.576.50€ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5.034,15€ 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4.994,60€ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4.966,65€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

62.957,92 € 

 

 

Β. Για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας: 

Β1. Τρόφιμα για την Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος: 

 

Β1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα), Δ.Ε. ΖΙΤΣΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Κιλά 0,94 118 110,92 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 1,40 230 322,00 

3 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 3,85 230 885,50 

4 Ελιές (μαύρες) Κιλά 6,00 47 282,00 

5 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 5,00 6 30,00 

6 Κομπόστα Ροδάκινο  Τεμάχια 2,00 110 220,00 

7 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 0,85 290 246,50 

8 Λαζάνια  Κιλά 1,15 80 92,00 

9 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 0,80 60 48,00 

10 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 0,80 380 304,00 
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11 Μέλι  Κιλά 8,80 70 616,00 

12 Ρύζι άσπρο  Κιλά 1,75 80 140,00 

13 Ρύζι κίτρινο Κιλά 1,75 130 227,50 

14 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 2,50 10 25,00 

15 Φακές ψιλές (συσκ. 1 κιλού) Κιλά 2,10 110 231,00 

16 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Κιλά 1,30 40 52,00 

17 Φασόλια ξερά (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 3,10 75 232,50 

18 Αρακάς κατεψυγμένος Κιλά 2,30 110 253,00 

19 Φασολάκια κατεψυγμένα Κιλά 2,50 40 100,00 

20 Χυλοπίτες Τεμάχια 1,48 70 103,60 

21 Βούτυρο ζωικής προέλ. (250 γρ.) Τεμάχια 3,65 15 54,75 

22 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Κιλά 3,20 15 48,00 

23 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 0,95 10 9,50 

24 Ρεβύθια  Κιλά 2,10 8 16,80 

25 Πληγούρι 500γρ. Κιλά 3,10 12 37,20 

26 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 1,12 35 39,20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.726,97 

Φ.Π.Α. 13% 614,51 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 5.341,48 

27 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Κιλά 0,65 46 29,90 

28 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 2,85 220 627,00 

29 Καραμέλες φρουί-γλασέ  Κιλά 6,20 45 279,00 

30 Ζάχαρη (1κιλό) Κιλά 1,10 65 71,50 

31 Κακάο (1κιλό) Κιλά 7,20 3 21,60 

32 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 0,90 10 9,00 

33 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 1,10 10 11,00 

34 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 1,90 200 380,00 

35 Μοσχοκάρυδο τριμμένο  Τεμάχια 1,80 8 14,40 

36 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 1,55 120 186,00 

37 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 0,90 580 522,00 

38 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ  Τεμάχια 0,65 25 16,25 

39 Ντομάτα στον τρίφτη 500 γρ. Τεμάχια 0,71 680 482,80 

40 Ξύδι  Τεμάχια 0,45 40 18,00 

41 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 0,75 25 18,75 

42 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 1,50 25 37,50 
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43 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 1,50 40 60,00 

44 Πραλίνα φουντουκιού  Τεμάχια 4,50 5 22,50 

45 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 4,90 10 49,00 

46 Σοκολάτα γάλακτος (50 γρ.) Τεμάχια 1,14 420 478,80 

47 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 1,50 190 285,00 

48 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 3,40 130 442,00 

49 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 0,55 28 15,40 

50 Βανίλιες (5 τεμ.)  Τεμάχια 0,65 28 18,20 

51 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 1,24 13 16,12 

52 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 0,95 16 15,20 

53 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 0,45 6 2,70 

54 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 0,45 6 2,70 

55 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250ml 
(100% φυσικός χυμός) Τεμάχια 0,90 1100 990,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5122,32 

Φ.Π.Α. 13% 665,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 5.788,22 

56 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχια 0,75 100 75,00 

57 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχια 1,20 100 120,00 

58 Κρασί άσπρο Τεμάχια 4,10 5 20,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 215,50 

Φ.Π.Α. 24% 51,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 267,22 

  

 

Β1.2 ΕΛΑΙΑ (CPV: 15411000-2 Ζωικά φυτικά έλαια) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

59 Ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο, με οξύ-
τητα<=0,1, Ελλ. παραγωγής) 5l Τεμάχια 24,60 41 1008,60 

60 Αραβοσιτέλαιο  5 l Τεμάχια 10,50 12 126,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1134,60 

Φ.Π.Α. 13% 147,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  1282,10 
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Β1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

61 Ψωμί σταρένιο 750 γρ Τεμάχια 1,60 3250 5.200,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5.200,00 

Φ.Π.Α. 13% 676,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 5.876,00 

  

 

Β1.4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Β1.4.1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 03221000-6 Λαχανικά) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

62 Αγγούρια Τεμάχια 0,60 270 162,00 

63 Άνηθος Τεμάχια 0,50 90 45,00 

64 Καρότα Κιλά 0,80 190 152,00 

65 Κολοκυθάκια Κιλά 1,40 50 70,00 

66 Κρεμμύδια (Ξηρά) Κιλά 0,68 155 105,40 

67 Κρεμμύδια (φρέσκα) Τεμάχια 1,75 40 70,00 

68 Λάχανο άσπρο Κιλά 0,80 65 52,00 

69 Λεμόνια Κιλά 1,50 40 60,00 

70 Μαϊντανός Τεμάχια 0,70 200 140,00 

71 Μανιτάρια  Τεμάχια  2,50 12 30,00 

72 Μαρούλια     Τεμάχια 2,10 205 430,50 

73 Μελιτζάνες Κιλά 1,47 20 29,40 

74 Μπρόκολα  Κιλά 2,30 65 149,50 

75 Ντομάτες Κιλά 1,13 280 316,40 

76 Πατάτες Κιλά 0,75 1300 975,00 

77 Πιπεριές για γεμιστά Κιλά 1,27 55 69,85 

78 Σέλινο Τεμάχια 1,92 25 48,00 

79 Σκόρδα Τεμάχια 0,50 25 12,50 

80 Σπανάκι  Κιλά 1,69 65 109,85 
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81 Φασολάκια  Κιλά 2,50 52 130,00 

82 Πράσσα Κιλά 1,75 10 17,50 

83 Παντζάρια Κιλά 1,50 5 7,50 

84 Κουνουπίδι Κιλά 1,75 45 78,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.261,15 

Φ.Π.Α. 13% 423,95 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 3.685,10 

  

Β1.4.2 ΦΡΟΥΤΑ (CPV: 03222000-3 Φρούτα και Καρποί) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

85 Αχλάδια  Κιλά  1,90 560 1.064,00 

86 Βερύκοκα  Κιλά  2,20 80 176,00 

87 Καρπούζια Κιλά 0,40 180 72,00 

88 Μανταρίνια  Κιλά 0,90 180 162,00 

89 Μήλα  Κιλά 1,60 750 1.200,00 

90 Μπανάνες  Κιλά 1,85 600 1.110,00 

91 Νεκταρίνια  Κιλά 1,50 70 105,00 

92 Πεπόνια Κιλά 0,80 190 152,00 

93 Πορτοκάλια  Κιλά 1,00 200 200,00 

94 Ροδάκινα Κιλά 1,50 120 180,00 

95 Σταφύλια  Κιλά 2,05 70 143,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.564,50 

Φ.Π.Α. 13% 593,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 5.157,89 

 
 

Β1.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

96 Κιμάς νωπός από μοσχάρι Κιλά 9,50 400 3.800,00 

97 Κοτόπουλο (νωπό ολόκληρο) Κιλά 3,80 530 2014,00 

98 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλά 9,50 65 617,50 

99 Στήθος κοτόπουλο Κιλά 6,50 115 747,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 7.179,00 
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Φ.Π.Α. 13% 933,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 8.112,27 

  

 

Β1.6 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15210000-3 Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

100 Κοκκινόψαρο Κιλά 7,20 85 612,00 

101 Βακαλάος φιλέτο Κιλά 7,10 110 781,00 

102 Πέρκα Κιλά 8,80 120 1.056,00 

103 Φιλέτο γλώσσας Κιλά 9,90 115 1.138,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.587,50 

Φ.Π.Α. 13% 466,38 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 4.053,88 

 
 

Β1.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

104 Γάλα Συμπυκνωμένο μακράς διαρ-
κείας Τεμάχια  0,88 50 44,00 

105 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 
λίτρο) Τεμάχια  1,15 3800 4.370,00 

106 Γιαούρτι πλήρες Πρόβειο 200 γρ Τεμάχια  0,85 430 365,50 

107 Γραβιέρα Α΄ ποιότητας Κιλά 11,80 185 2.183,50 

108 Τυρί φέτα εγχώριο Κιλά 8,50 185 1572,50 

109 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά  7,90 50 395,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.930,00 

Φ.Π.Α. 13% 1.160,90 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 10.090,90 

  

                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 43.921,54 

                                           ΦΠΑ 13%  5.681,79 

                                          ΦΠΑ 24% 51,72 
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                                           ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 49.655,05 

 

 

 

Β. Για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας: 

Β2. Τρόφιμα για την Δημοτική Ενότητα Ζίτσας: 

 

Β2.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα), Δ.Ε. ΖΙΤΣΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Κιλά 0,94 35 32,90 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 1,40 65 91,00 

3 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 3,85 48 184,80 

4 Ελιές (μαύρες) Κιλά 6,00 10 60,00 

5 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 5,00 6 30,00 

6 Κομπόστα Ροδάκινο  Τεμάχια 2,00 30 60,00 

7 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 0,85 54 45,90 

8 Λαζάνια  Κιλά 1,15 22 25,30 

9 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 0,80 22 17,60 

10 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 0,80 72 57,60 

11 Μέλι  Κιλά 8,80 20 176,00 

12 Ρύζι άσπρο  Κιλά 1,75 22 38,50 

13 Ρύζι κίτρινο Κιλά 1,75 26 45,50 

14 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 2,50 3 7,50 

15 Φακές ψιλές (συσκ. 1 κιλού) Κιλά 2,10 28 58,80 

16 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Κιλά 1,30 22 28,60 

17 Φασόλια ξερά (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 3,10 16 49,60 

18 Αρακάς κατεψυγμένος Κιλά 2,30 22 50,60 

19 Φασολάκια κατεψυγμένα Κιλά 2,50 5 12,50 

20 Χυλοπίτες Τεμάχια 1,48 15 22,20 

21 Βούτυρο ζωικής προέλ. (250 γρ.) Τεμάχια 3,65 4 14,60 

22 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Κιλά 3,20 5 16,00 

23 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 0,95 5 4,75 

24 Ρεβύθια  Κιλά 2,10 3 9,30 
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25 Πληγούρι 500γρ. Κιλά 3,10 3 9,30 

26 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 1,12 8 8,96 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.154,81 

Φ.Π.Α. 13% 150,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.304,94 

27 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Κιλά 0,65 14 9,10 

28 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 2,85 34 96,90 

29 Καραμέλες φρουί-γλασέ  Κιλά 6,20 26 161,20 

30 Ζάχαρη (1κιλό) Κιλά 1,10 25 27,50 

31 Κακάο (1κιλό) Κιλά 7,20 4 28,50 

32 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 0,90 4 3,60 

33 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 1,10 3 
 

3,30 

34 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 1,90 38 72,20 

35 Μοσχοκάρυδο τριμμένο  Τεμάχια 1,80 4 7,20 

36 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 1,55 52 80,60 

37 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 0,90 62 55,80 

38 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ  Τεμάχια 0,65 6 3,90 

39 Ντομάτα στον τρίφτη 500 γρ. Τεμάχια 0,71 110 78,10 

40 Ξύδι  Τεμάχια 0,45 12 5,40 

41 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 0,75 15 11,25 

42 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 1,50 6 9,00 

43 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 1,50 4 6,00 

44 Πραλίνα φουντουκιού  Τεμάχια 4,50 4 18,00 

45 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 4,90 3 14,70 

46 Σοκολάτα γάλακτος (50 γρ.) Τεμάχια 1,14 52 59,28 

47 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 1,50 24 36,00 

48 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 3,40 22 74,80 

49 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 0,55 6 3,30 

50 Βανίλιες (5 τεμ.)  Τεμάχια 0,65 8 5,20 

51 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 1,24 7 8,68 

52 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 0,95 7 6,65 

53 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 0,45 5 6,65 

54 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 0,45 5 2,25 

55 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250ml Τεμάχια 0,90 260 234,00 
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(100% φυσικός χυμός) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.124,96 

Φ.Π.Α. 13% 146,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.271,20 

56 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχια 0,75 30 22,50 

57 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχια 1,20 30 36,00 

58 Κρασί άσπρο Τεμάχια 4,10 1 4,10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 62,60 

Φ.Π.Α. 24% 15,02 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 77,62 

  

 

Β2.2 ΕΛΑΙΑ (CPV: 15411000-2 Ζωικά φυτικά έλαια) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

59 Ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο, με οξύ-
τητα<=0,1, Ελλ. παραγωγής) 5l Τεμάχια 24,60 14 344,40 

60 Αραβοσιτέλαιο  5 l Τεμάχια 10,50 4 42,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 386,40 

Φ.Π.Α. 13% 50,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  436,63 

  

 

 

Β2.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

61 Ψωμί σταρένιο 750 γρ Τεμάχια 1,60 550 880,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 880,00 

Φ.Π.Α. 13% 114,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 994,40 

  

 

Β2.4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  
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Β1.4.1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 03221000-6 Λαχανικά) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

62 Αγγούρια Τεμάχια 0,60 28 16,80 

63 Άνηθος Τεμάχια 0,50 14 7,00 

64 Καρότα Κιλά 0,80 36 28,80 

65 Κολοκυθάκια Κιλά 1,40 20 28,00 

66 Κρεμμύδια (Ξηρά) Κιλά 0,68 34 23,12 

67 Κρεμμύδια (φρέσκα) Τεμάχια 1,75 10 17,50 

68 Λάχανο άσπρο Κιλά 0,80 24 19,20 

69 Λεμόνια Κιλά 1,50 18 27,00 

70 Μαϊντανός Τεμάχια 0,75 26 19,50 

71 Μανιτάρια  Τεμάχια  2,50 6 15,00 

72 Μαρούλια     Τεμάχια 0,90 28 25,20 

73 Μελιτζάνες Κιλά 1,47 14 20,58 

74 Μπρόκολα  Κιλά 2,30 22 50,60 

75 Ντομάτες Κιλά 1,13 40 45,20 

76 Πατάτες Κιλά 0,75 180 135,00 

77 Πιπεριές για γεμιστά Κιλά 1,27 28 35,56 

78 Σέλινο Τεμάχια 1,92 10 19,20 

79 Σκόρδα Τεμάχια 0,50 18 9,00 

80 Σπανάκι  Κιλά 1,69 26 43,94 

81 Φασολάκια  Κιλά 2,50 20 50,00 

82 Πράσσα Κιλά 1,75 10 17,50 

83 Παντζάρια Κιλά 1,50 5 7,50 

84 Κουνουπίδι Κιλά 1,75 14 24,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 685,70 

Φ.Π.Α. 13% 89,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 774,84 

  

Β2.4.2 ΦΡΟΥΤΑ (CPV: 03222000-3 Φρούτα και Καρποί) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

85 Αχλάδια  Κιλά  1,90 95 180,50 
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86 Βερύκοκα  Κιλά  2,20 25 55,00 

87 Καρπούζια Κιλά 0,40 35 14,00 

88 Μανταρίνια  Κιλά 0,90 30 27,00 

89 Μήλα  Κιλά 1,60 115 184,00 

90 Μπανάνες  Κιλά 1,85 115 212,75 

91 Νεκταρίνια  Κιλά 1,50 10 15,00 

92 Πεπόνια Κιλά 0,80 25 20,00 

93 Πορτοκάλια  Κιλά 1,00 35 35,00 

94 Ροδάκινα Κιλά 1,50 20 30,00 

95 Σταφύλια  Κιλά 2,05 15 30,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 804,00 

Φ.Π.Α. 13% 104,52 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 908,52 

 
 

Β2.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

96 Κιμάς νωπός από μοσχάρι Κιλά 9,50 55 522,50 

97 Κοτόπουλο (νωπό ολόκληρο) Κιλά 3,80 105 399,00 

98 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλά 9,50 15 142,50 

99 Στήθος κοτόπουλο Κιλά 6,50 30 195,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.259,00 

Φ.Π.Α. 13% 163,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.422,67 

  

 

Β2.6 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15210000-3 Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

100 Κοκκινόψαρο Κιλά 7,20 16 115,20 

101 Βακαλάος φιλέτο Κιλά 8,10 15 121,50 

102 Πέρκα Κιλά 8,80 24 211,20 
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103 Φιλέτο γλώσσας Κιλά 9,90 14 138,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 586,50 

Φ.Π.Α. 13% 76,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 662,75 

 
 

Β.2.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

104 Γάλα Συμπυκνωμένο μακράς διαρ-
κείας Τεμάχια  0,88 20 17,60 

105 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 
λίτρο) Τεμάχια  1,15 900 1.035,00 

106 Γιαούρτι πλήρες Πρόβειο 200 γρ Τεμάχια  0,85 70 59,50 

107 Γραβιέρα Α΄ ποιότητας Κιλά 11,80 32 377,60 

108 Τυρί φέτα εγχώριο Κιλά 8,50 34 289,00 

109 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά  7,90 12 94,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.873,50 

Φ.Π.Α. 13% 243,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 2.117,06 

 
                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.817,47 

                                           ΦΠΑ 13% 1.138,13 

                                          ΦΠΑ 24% 15,02 

                                           ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9.970,62 

 

 

 

Β.3 Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα): 

 

 

Β3.1 Γαλακτοκομικά είδη (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά  προϊόντα)  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 
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110 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 
Λίτρο) Τεμάχια 1,15 2.300 2.645,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.645,00 

Φ.Π.Α. 13% 343,85 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.988,85 

 

 

 

Β.4. Υλικά Άμεσης Ανάλωσης για τα ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ. Ζίτσας 

 

 

Β4.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα)  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 2,60 500 1.300,00 

2 ΛΕΜΟΝΙ 330ml (ΕΞΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 2,60 450 1.170,00 

3 ΓΚΑΖΟΖΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 2,60 165 429,00 

4 COLA 330ml (ΕΞΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 2,60 350 910,00 

5 ΣΟΔΑ 330ml (ΕΞΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 2,00 250 500,00 

6 ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ 500lt (24ΤΕΜ)13% ΚΙΒΩΤΙΟ 2,66 300 798,00 

7 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 250ml13% ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 250 225,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5.332,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.034,16 

Φ.Π.Α 13% 132,99 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.499,15 

1 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΛΑ 11,29 210 2.370,00 

2 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ 1 ΚΙΛΟ ΚΙΛΑ 1,10 150 165,00 

3 ΓΑΛΑ ΣΤΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 0,88 100 88,00 

4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 10Χ15GR ΤΕΜΑΧΙΑ 0,84 150 126,00 

5 ΤΣΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 20ΤΕΜ 1 ΚΟΥΤΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 2,50 120 300,00 

6 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 1,06 100 106,00 

7 ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 500γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 6,20 70 434,00 

8 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 200gr ΤΕΜΑΧΙΑ 6,11 80 488,80 

9 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500γρ ΚΙΛΑ 7,35 90 661,50 
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10 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 500γρ ΤΕΜΑΧΙΑ 1,34 78 104,52 

11 ΦΙΛΤΡΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ (100ΤΕΜ) ΤΕΜΑΧΙΑ 1,10 20 22,0 

      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.866,72 

Φ.Π.Α. 13%% 632,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 5.499,39 

 

                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 10.198,72 

                                           ΦΠΑ 13%  765,66 

                                          ΦΠΑ 24% 1.034,16 

                                           ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.998,54 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Πασσαρώνος   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 9.849,29 1.280,41 11.129,70 

ΕΛΑΙΑ 1134,60 147,50 1282,10 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 5.200,00 676,00 5.876,00 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.261,15 423,95 3.685,10 

ΦΡΟΥΤΑ 4.564,50 593,39 5.157,89 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 7.179,00 933,27 18.112,27 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 3.587,50 466,38 4053,88 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 8.930,00 1.160,90 10.090,90 

  43.706,04 5.681,85 49.387,82 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 215,50 51,72 267,22 

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 43.921,54 

 

ΦΠΑ 13% 5.681,79 

 

ΦΠΑ 24%  51,72 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 49.655,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.866,72 632,67 5.499,39 

 ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ 798,00 103,74 901,74 

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 250ml 225,00 29,25 254,25 
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5.889,72 765,66 6.655,38 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 4.309,00 1.034,16 5.343,16 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 10.198,72 

 

ΦΠΑ 13% 765,66 

 

ΦΠΑ 24%  1.034,16 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.998,54 

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ    

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.645,00 343,85 2.988,85 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

      

     

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.645,00 

 

ΦΠΑ 13% 343,85 

 

ΦΠΑ 24%  0,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.988,85 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ  Δ.Ε. Ζίτσας   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.279,77 296,37 2.576,14 

ΕΛΑΙΑ 386,40 50,23 436,63 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 880,00 114,40 994,40 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 685,70 89,14 774,84 

ΦΡΟΥΤΑ 804,00 104,52 908,52 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 1259,00 163,67 1422,67 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 586,50 76,25 662,75 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 1873,50 243,56 2.117,06 

  8.754,87 1.138,13 9.893,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 62,60 15,02 77,62 

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.817,47 

 

ΦΠΑ 13% 1.138,13 

 

ΦΠΑ 24%  15,02 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9.970,62 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 16.995,78 2.342,44 20.361,22 

ΕΛΑΙΑ 1.521,00 181,35 1.576,35 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 6.080,00 790,40 6.870,40 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.946,85 513,09 4.459,94 

ΦΡΟΥΤΑ 5.368,50 697,09 6.066,40 

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.438,00 1.096,94 9.534,94 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 4.174,00 542,62 4.716,62 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 10.803,50 1.404,45 12.207,95 

ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2.645,00 343,85 2.988,85 

ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 225,00 29,25 254,25 

ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ 798,00 103,74 901,74 

  

60.995,63 

 

7.929,43 

 

68.925,06 

 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 4.587,10 1.100,90 5.688,00 

  

     

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 65.582,73 

 

ΦΠΑ 13% 7.929,43 

 

ΦΠΑ 24%  1.100,90 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 74.613.06 

 

 

 

Γ1. Τρόφιμα για το Ν.Π.Ι.Δ  ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ (ΚΕ.ΔΗ.ΖΙ.) 

 

 

Γ1.1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 
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1 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις 1 κ.) Κιλά 0,94 50 47,00 

2 Αυγά (εξάδα) Τεμάχια 1,40 350 490,00 

3 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) Τεμάχια 3,85 150 577,50 

4 Ελιές (μαύρες) Κιλά 6,00 30 180,00 

5 Κρέμα γάλακτος 1 λίτρο Τεμάχια 5,00 15 75,00 

6 Κομπόστα Ροδάκινο  Τεμάχια 2,00 10 20,00 

7 Κριθαράκι (συσκ. 500γρ.) Τεμάχια 0,85 150 127,50 

8 Λαζάνια  Κιλά 1,15 5 5,75 

9 Μακαρόνια παστίτσιο 500 γρ. Τεμάχια 0,80 50 40,00 

10 Μακαρόνια πάστες 500 γρ. Τεμάχια 0,80 400 320,00 

11 Μέλι  Κιλά 8,80 65 572,00 

12 Ρύζι άσπρο  Κιλά 1,75 50 87,50 

13 Ρύζι κίτρινο Κιλά 1,75 100 175,00 

14 Σταφίδες (ξανθές) Τεμάχια 2,50 20 50,00 

15 Φακές ψιλές (συσκ. 1 κιλού) Κιλά 2,10 60 126,00 

16 Φαρίνα (συσκ. 500 γρ.) Κιλά 1,30 50 65,00 

17 Φασόλια ξερά (συσκ. 1 κιλού) Τεμάχια 3,10 60 186,00 

18 Αρακάς κατεψυγμένος Κιλά 2,30 90 207,00 

19 Φασολάκια κατεψυγμένα Κιλά 2,50 100 250,00 

20 Χυλοπίτες Τεμάχια 1,48 60 88,80 

21 Βούτυρο ζωικής προελ. (250 γρ.) Τεμάχια 3,65 20 73,00 

22 Καλαμπόκι κατεψυγμένο (500 γρ.) Κιλά 3,20 10 32,00 

23 Νισεστέ 500γρ. Τεμάχια 0,95 10 9,50 

24 Ρεβύθια  Κιλά 2,10 30 63,00 

25 Πληγούρι 500γρ. Κιλά 3,10 10 31,00 

26 Σιμιγδάλι ψιλό 500γρ. Τεμάχια 1,12 15 16,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.915,35 

Φ.Π.Α. 13% 509,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 4.424,35 

27 Αλάτι ψιλό (σακουλάκι 1κιλού) Κιλά 0,65 20 13,00 

28 Βούτυρο φυτικής προελ.500γρ Τεμάχια 2,85 170 484,50 

29 Καραμέλες φρουί-γλασέ  Κιλά 6,20 30 186,00 

30 Ζάχαρη (1κιλό) Κιλά 1,10 60 66,00 

31 Κακάο (1κιλό) Κιλά 7,20 5 36,00 

32 Κανέλα ξύλο Τεμάχια 0,90 10 9,00 
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33 Κανέλα σκόνη Τεμάχια 1,10 15 16,50 

34 Μαρμελάδα 500 γρ. Τεμάχια 1,90 70 133,00 

35 Μοσχοκάρυδο τριμμένο  Τεμάχια 1,80 10 18,00 

36 Μπισκότα γεμιστά Τεμάχια 1,55 20 31,00 

37 Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Τεμάχια 0,90 300 270,00 

38 Ντομάτα ΚΟΝΚΑΣΕ  Τεμάχια 0,65 20 13,00 

39 Ντομάτα στον τρίφτη 500 γρ. Τεμάχια 0,71 750 532,50 

40 Ξύδι  Τεμάχια 0,45 100 45,00 

41 Πελτέ ντομάτας Τεμάχια 0,75 30 22,50 

42 Πιπέρι κόκκινο (τριμμένο 50γρ) Τεμάχια 1,50 20 30,00 

43 Πιπέρι μαύρο (τριμμένο 50 γρ.) Τεμάχια 1,50 30 45,00 

44 Πραλίνα φουντουκιού  Τεμάχια 4,50 5 22,50 

45 Ρίγανη (τριμμένη) 500 γρ Τεμάχια 4,90 10 49,00 

46 Σοκολάτα γάλακτος (50 γρ.) Τεμάχια 1,14 50 57,00 

47 Φρυγανιά τριμμένη 200 γρ. Τεμάχια 1,50 50 75,00 

48 Φύλλο χωριάτικο για πίτα Τεμάχια 3,40 40 136,00 

49 Μπέικιν πάουντερ (3*20γρ) Τεμάχια 0,55 20 11,00 

50 Βανίλιες (5 τεμ.)  Τεμάχια 0,65 40 26,00 

51 Μαγιά (3*9γρ) Τεμάχια 1,24 20 24,80 

52 Ζάχαρη άχνη 450γρ. Τεμάχια 0,95 20 19,00 

53 Αμμωνία 30γρ. Τεμάχια 0,45 20 9,00 

54 Σόδα μαγειρικής 20γρ. Τεμάχια 0,45 30 13,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.393,80 

Φ.Π.Α. 24% 574,51 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 2.968,31 

55 Αναψυκτικά 330 ml Τεμάχια 0,75 150 112,50 

56 Αναψυκτικά 1,5 lit Τεμάχια 1,20 60 72,00 

57 Κρασί άσπρο Τεμάχια 4,10 10 41,00 

58 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 250 ml 
(100% φυσικός χυμός) Τεμάχια 0,90 300 270,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 495,50 

Φ.Π.Α. 24% 118,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.24% 614,42 
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Γ1.2 ΕΛΑΙΑ (CPV: 15411000-2 Ζωικά φυτικά έλαια) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

59 Ελαιόλαδο (έξτρα παρθένο, με ο-
ξύτητα<=0,1, Ελλ. παραγωγής) 5l Τεμάχια 24,60 35 861,00 

60 Αραβοσιτέλαιο  5 l Τεμάχια 10,50 20 210,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.071,00 

 Φ.Π.Α. 13%   111,93 

Φ.Π.Α. 24% 50,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  1.233,33 

  

 

Γ1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (CPV: 15810000-9 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκί-σματα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

61 Ψωμί σταρένιο 750 γρ Τεμάχια 1,60 900 1.440,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.440,00 

Φ.Π.Α. 13% 187,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.627,20 

  

 

Γ1.4 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

Γ1.4.1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV: 03221000-6 Λαχανικά) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

62 Αγγούρια Τεμάχια 0,60 150 90,00 

63 Άνηθος Τεμάχια 0,50 120 60,00 

64 Καρότα Κιλά 0,80 220 176,00 

65 Κολοκυθάκια Κιλά 1,40 80 112,00 

66 Κρεμμύδια (Ξηρά) Κιλά 0,68 220 149,60 

67 Κρεμμύδια (φρέσκα) Τεμάχια 1,75 40 70,00 

68 Λάχανο άσπρο Κιλά 0,80 50 40,00 

69 Λεμόνια Κιλά 1,50 100 150,00 
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70 Μαϊντανός Τεμάχια 0,75 130 97,50 

71 Μαρούλια  Τεμάχια 0,90 100 90,13 

72 Μανιτάρια  Τεμάχια 2,50 20 50,00 

73 Μελιτζάνες Κιλά 1,47 30 44,10 

74 Μπρόκολα  Κιλά 2,30 100 230,00 

75 Ντομάτες Κιλά 1,13 230 259,90 

76 Πατάτες Κιλά 0,75 500 375,00 

77 Πιπεριές για γεμιστά Κιλά 1,27 25 31,75 

78 Σέλινο Τεμάχια 1,92 70 134,40 

79 Σκόρδα Τεμάχια 0,50 40 20,00 

80 Σπανάκι  Κιλά 1,69 90 152,10 

81 Φασολάκια  Κιλά 2,50 40 100,00 

82 Πράσσα Κιλά 1,75 15 26,25 

83 Παντζάρια Κιλά 1,50 20 30,00 

84 Κουνουπίδι Κιλά 1,75 40 70,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.558,73 

Φ.Π.Α. 13% 332,63 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 2.891,36 

  

Γ1.4.2 ΦΡΟΥΤΑ (CPV: 03222000-3 Φρούτα και Καρποί) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

85 Αχλάδια  Κιλά  1,90 300 570,00 

86 Βερύκοκα  Κιλά  2,20 60 132,00 

87 Καρπούζια Κιλά 0,40 80 32,00 

88 Μανταρίνια  Κιλά 0,90 150 135,00 

89 Μήλα  Κιλά 1,60 400 640,00 

90 Μπανάνες  Κιλά 1,85 500 925,00 

91 Νεκταρίνια  Κιλά 1,50 100 150,00 

92 Πεπόνια Κιλά 0,80 80 64,00 

93 Πορτοκάλια  Κιλά 1,00 150 150,00 

94 Ροδάκινα Κιλά 1,50 80 120,00 

95 Σταφύλια  Κιλά 2,05 30 61,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.979,50 

Φ.Π.Α. 13% 387,34 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 3.366,84 

 
 

Γ1.5 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15100000-9 Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

96 Κιμάς νωπός από μοσχάρι Κιλά 9,50 120 1.140,00 

97 Κοτόπουλο (νωπό ολόκληρο) Κιλά 3,80 130 494,00 

98 Κρέας μοσχάρι (χωρίς κόκαλο) Κιλά 9,50 80 760,00 

99 Στήθος κοτόπουλο Κιλά 6,50 100 650,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.044,00 

Φ.Π.Α. 13% 395,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 3.439,72 

  

 

Γ1.6 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV: 15210000-3 Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

100 Κοκκινόψαρο  Κιλά 7,20 10 72,00 

101 Βακαλάος φιλέτο Κιλά 8,10 10 81,00 

102 Πέρκα Κιλά 8,80 10 88,00 

103 Φιλέτο γλώσσας Κιλά 9,90 250 2.475,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.716,00 

Φ.Π.Α. 13% 353,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 3.069,08 

  

 

Γ1.7 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

104 Γάλα Συμπυκνωμένο μακράς διαρ-
κείας Τεμάχια  0,88 400 352,00 

105 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος   (1 
λίτρο) Τεμάχια  1,15 150 172,50 





130 

 

 
Σελίδα 130 

106 Γιαούρτι πλήρες Πρόβειο 200 γρ Τεμάχια  0,85 500 425,00 

107 Γραβιέρα Α΄ ποιότητας Κιλά 11,80 100 1.180,00 

108 Τυρί φέτα εγχώριο Κιλά 8,50 130 1.105,00 

109 Τυρί ΓΚΟΥΝΤΑ Κιλά  7,90 40 316,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.550,50 

Φ.Π.Α. 13% 461,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 4.012,07 

 

Γ2. Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα Προσωπικού) 

 

 

Γ2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

  

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 Γάλα Φρέσκο πλήρες Αγελάδος (1 
λίτρο) Τεμάχια  1,15 442 508,66 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ 508,66 

    
  

ΦΠΑ 13% 66,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 574,79 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24.673,04 

ΦΠΑ 13% 2.804,59 

ΦΠΑ 24% 743,83 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 28.221,46 

 

 

 

 

Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ  

Δ1. Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)                                                                  

 

Δ1.  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 
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110 Γάλα φρέσκο αγελάδος ενός (1) 
λίτρου 

Τεμάχια 1,15 2.000 2.300,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.300,00 

Φ.Π.Α. 13% 299,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 2.599,00 

 

 

 

Ε. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ  

Ε1. Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)                                                                  

  

 

Ε1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 15500000-3 Γαλακτοκομικά προϊόντα) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

110 Γάλα φρέσκο αγελάδος ενός (1)  Λίτρο 1,15 800 920,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 920,00 

Φ.Π.Α. 13% 119,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 1.039,60 

 

Θεωρήθηκε 

Ελεούσα, 08/11/2019 

             

               Ο Συντάξας                                                                 Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

         Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                                   Οικονομικών Υπηρεσιών 

              

                  Ζώης Γαλατάς                                                                    Βασιλική Ζέρβα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 
 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                         Αρ. Μελέτης 4/2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.431,04  € 

∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ                                                             (µε ΦΠΑ 13% & 24%) 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-μένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό-γραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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5. Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» και ειδικότερα το άρθρο 63. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4111/2013, αρ. 4 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών). Υ.Α. Π1/2390/Β΄ 
2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/ 2012, 4093/2012 και 
4127/2013». 

9. Οι διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

10. Η Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

11. Οι διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών 
προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα - τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις». 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της 
προμήθειας ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη. Προϋπόθεση είναι στην προσφορά 
υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (δηλαδή ο συμμετέχων μπορεί 
μεν να προσφέρει σε μόνο κάποιο ή κάποια ή και σε όλα τα τμήματα, δεν μπορεί όμως να προσφέρει 
μέρος των ειδών του τμήματος ή των τμημάτων που υποβάλλει προσφορά). 

Οι προμηθευτές στο υποβαλλόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναφέρουν, ανάλογα με το 
κριτήριο κατακύρωσης: 

α). Είτε το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν.3438/2006. 

β). Είτε το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του προϋπολογισμού της 
μελέτης. 

Επίσης: 

Η προσφερόμενη έκπτωση θα είναι ενιαία ανά τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι η προσφερόμενη έκπτωση 
μπορεί μεν να είναι διαφορετική ανά τμήμα, υποχρεωτικά όμως θα είναι ίδια για όλα τα είδη του 
τμήματος.  

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους 
ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή μονάδας της 
προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και 
σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται 
λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.  
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Το κόστος μεταφοράς, όπως επίσης και κάθε είδους κρατήσεις και άλλες δαπάνες για την παράδοση των 
ειδών, όπως προβλέπεται και απαιτείται στην παρούσα μελέτη, θα συμπεριλαμβάνονται και θα 
συνυπολογίζονται στην τιμή προσφοράς.  

Οι προμηθευτές θα πρέπει στην τεχνική τους προσφορά να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα μελέτη. 

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των προς προμήθεια ειδών, κατά την 
κρίση της. Τα δείγματα πρέπει να προσκομισθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από έγγραφη 
πρόκληση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος, 
εκτός εάν οι ποσότητες εξαντληθούν νωρίτερα. Εάν οι ποσότητες δεν εξαντληθούν εντός ενός έτους από 
την υπογραφή της σύμβασης, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, η διάρκεια αυτής μπορεί να 
παραταθεί χρονικά έως την παράδοση του συνόλου των ποσοτήτων. 

Εφόσον, δεν υφίσταται τέτοιο κώλυμα, ο ανάδοχος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης, προσκομίζοντας και τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, διαφορετικά  κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με βάση τους όρους της διακήρυξης και των 
τευχών που τη συνοδεύουν, καθώς και την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, καθώς και τις τυχόν 
τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός της δοθείσης 
προθεσμίας, τότε η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει υπέρ του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τριών (3) 
ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερο επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την παραγγελθείσα 
ποσότητα των τροφίμων. Ειδικά η παράδοση του άρτου, μπορεί να ζητηθεί να γίνεται υποχρεωτικά 
καθημερινά. 

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Η οριστική παραλαβή γίνεται εντός 
διμήνου από τη λήξη της σύμβασης ή της τελευταίας προσωρινής παραλαβής. Εάν εντός του χρόνου 
ισχύος της σύμβασης ή της τελευταίας προσωρινής παραλαβής και του χρό-νου έως τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνη-θείσας ιδιότητας ή ελαττώματα τα 
οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλα-βή, ή ακαταλληλότητα  υλικού, ο Δήμος 
δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει, είτε την α-ναστροφή της αγοραπωλησίας, είτε την ανάλογη 
μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση του προϊόντος. 

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται τμηματικά από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν 
κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή μπορεί 
να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός 
δυο εργασίμων ημερών. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω προτάσεις εντός των 
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οριζομένων από αυτήν προθεσμιών, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και 
για λογαριασμό του αναδόχου, με τον προσφορό-τερο τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση αυτών από την 
αρμόδια τριμελή επιτροπή και η οριστική παραλαβή του υλικού θα γίνεται με τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, από την ίδια επιτροπή. Εάν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του 
σχετικού  πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, τότε θεωρείται ότι 
συντελέστηκε αυτοδίκαια εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση της εταιρίας και δεν 
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1. Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε  χρονικό διάστημα τριών (3) 
ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερο επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την παραγγελθείσα 
ποσότητα των τροφίμων. Ειδικά η παράδοση του άρτου μπορεί να ζητηθεί να γίνεται υποχρεωτικά 
καθημερινά. 

2. Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται από το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα και ανάλογα με  
τις ανάγκες τους (π.χ. παιδικοί σταθμοί).  

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και από τους όρους της σύμβασης. 

3. Ειδικά τα είδη αρτοποιείου θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, ενώ τα νωπά λαχανικά και 
φρούτα πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα   χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων 
συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει  να μη έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, 
να είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία 
λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη 
συσκευασία αυτών. Οι ποιοτικές απαιτήσεις αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης. 

4. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληρεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας 
περί συσκευασίας των τροφίμων. Επίσης, οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλιπούς  βάρους, 
χτυπημένες, κλπ. Σε περίπτωση  που  κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να 
αντικατασταθούν με  την επόμενη παράδοση. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των 
προμηθευόμενων ειδών. 

5. Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 
μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 
απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το 
κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα, ώρα και τόπος 
παράδοσης είναι ορισμένος και τακτικός. 

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατί-θεται, μετά 
από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών 
ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης 
του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

8. Για εκπρόθεσμη παράδοση εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν.4412 /2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά (όπως και οι παραδόσεις), με  έκδοση εντάλματος 
από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της 
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων  κωδικών προϋπολογισμού μετά την οριστική παραλαβή και 
τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, αφού βεβαίως 
ολοκληρωθεί η αναγκαία νόμιμη διοικητική διαδικασία και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Ο ανάδοχος 
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 

Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2019 - 2020 
του Δήμου Ζίτσας ανά κωδικό, όπως αναλύονται παρακάτω: 

 

Κ.Α. Τίτλος ΣΥΝΟΛΟ 2019 2020 

00-6443 Δαπάνες για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου 

4.995,40  4.995,40 

15-6061 Δαπάνες για την προμήθεια γάλακτος 1.247,52 80,00 1.167,52 

15-6471 Δαπάνες για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου 

10.000,00  10.000,00 

15-
6481.001 

Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης 19.997,28  19.997,28 

20-
6061.001 

Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ. 3.118,80 100,00 3.018,80 

20-
6061.003 

Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.559,40 50,00 1.509,40 

20-
6061.005 

Παροχές γάλα σε αορίστου χρόνου 
προσωπικό 

623,76 50,00 573,76 

25-
6061.001 

Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ. 623,76 50,00 573,76 

25-
6061.003 

Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.247,52 50,00 1.197,52 

25-
6061.005 

Παροχή γάλα σε αορίστου χρόνου 
προσωπικό 

311,88 50,00 261,88 

30-
6061.001 

Προμήθεια γάλακτος Δ.Υ. 4.366,32 100,00 4.266,32 

30-
6061.003 

Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 1.247,52 50,00 1.197,52 

35-
6061.001 

Προμήθεια γάλακτος Δ.Υ. 623,76 15,89 607,87 

35-
6061.003 

Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 12.995,00 150,00 12.845,00 

Σύνολο 62.965,24 62.957,92 745,89 

 

 

Ομοίως, η δαπάνη θα καλυφθεί και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ζίτσας. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

δ) η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του (γνωμοδότηση Δ' Τμήματος 
Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'), καθώς και κάθε 
άλλη νόμιμη κράτηση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΡΗΤΡΕΣ 

1. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει, κατά το χρόνο υπογρα-φής της, 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

2. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου: Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών), 
που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές 
οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία 
του προϊόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους 
τροφίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.   

Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. 

Εξάλλου, οι ποσότητες των ειδών στον προϋπολογισμό δεν παύουν να αποτελούν μια εκτίμηση (ο 
προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός). Επομένως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την 
αντικατάσταση ορισμένων ειδών, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες, π.χ. 
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αντί μοσχάρι χοιρινό, αντί πέρκα βακαλάο, αντί κεράσια πορτοκάλια ή άλλα φρού-τα και λαχανικά εποχής, 
κλπ, χωρίς εννοείται υπέρβαση στον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος. 

 

 

  

Θεωρήθηκε 

 

Ελεούσα, 08/11/2019 

 

                 

                              Ο Συντάξας                                            Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

                Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                      Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

                            Ζώης Γαλατάς                                                       Βασιλική Ζέρβα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI-ΤΕΥΔ  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6103] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφ. Πασσαρώνας 1/Ελεούσα /45 445 
Ιωάννινα  
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γαλατάς Ζώης 
- Τηλέφωνο: 26533 60051 
- Ηλ. ταχυδρομείο: zitsa@zitsa.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.zitsa.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας και των  Νομικών του 
Προσώπων»,  
CPV: 15000000-8, 15411000-2, 15810000-9, 03221000-6, 03222000-3, 15100000-9, 15210000-3, 
15500000-3 & 15511000-3. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή [   ] 
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των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

 
[]Ναι []Όχι 
 
 
 
 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

 δωροδοκίαviii,ix· 

 απάτηx· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[] Ναι [] Όχι 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

 





150 

 

 
Σελίδα 150 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxx; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται στη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τον ακόλουθο εξοπλισμό (οχήματα) για 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο ΖΙΤΣΑΣ  προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ……………... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 
 
 

                                                             
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το 
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ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας 
κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο 
εδάφιο)  
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς  
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxviiiΠρβλ άρθρο 48. 
xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 
xxxi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  

 

 

 




