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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΟΥ Α/Β Λάρισας 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090153025

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1011.2040000000.0013

Ταχυδρομική διεύθυνση Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρμα Αγιάς 

Πόλη Λάρισα

Ταχυδρομικός Κωδικός 41336

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL61

Τηλέφωνο 2410.515475,  515476,  515451
(Γραμματεία)

Φαξ -

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο doy.htaf@haf.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Επγός (Ο) Γερομιχαλού Ολυμπία

Επγός (Ο) Περπερίδου Βασιλική

Σγός (Ο) Χρηστάκη Ζωή 

Ανθσγός (Ο) Μπουντουλούλη Παρασκευή

Ανθσγός (Ο) Δημοσχάκη Ελισάβετ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.haf.gr

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο
(URL)

www.haf.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι   η  ΔΟΥ  Α/Β  Λάρισας,  η  οποία  αποτελεί  “Μη  Κεντρική
Αναθέτουσα Αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 3 του ν. 4412/2016. 

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή οικονομικών υπηρεσιών
σε Μονάδες Περιοχής Λάρισας.

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
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία  και ανταλλαγή  πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  (εφεξής  ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο
από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την  προαναφερθείσα  Γενική  Διεύθυνση  στο  διαδίκτυο  (URL):  www.haf.gr και
www  .  public  .  haf  .  gr  .
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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

Η χρηματοδότηση της  παρούσας  σύμβασης,  θα  γίνει  από τους  Εσωτερικούς  Πόρους
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΕΠΑ Δ-15/ΣΕΠ 20.

1.3 Συνοπτική  Περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της
σύμβασης 

1.3.1  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής
και Ειδών Παντοπωλείου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ &
ΔΑΚ),  προϋπολογισθείσας  αξίας  ποσού  Ευρώ  Εκατόν  Τεσσάρων  Χιλιάδων  Εκατόν
Εξήντα  και  Τριάντα  Πέντε  Λεπτών  (104.160,35€),  συμπεριλαμβανομένων  των
προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,13468%) και του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τον
κάτωθι πίνακα:              

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

110ΠΜ

ΔΑΚ
ΣΥΝ.

ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ

ΕΚΤΙΜΩ-
ΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Μ.Μ.
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΞΙΑ
(€)

ΤΡΟΦ. ΛΑΞ Κ.Κ.

1
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 0 400 1.000 12 1.412 0,85 1.200,20

2
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 0 0 360 2 362 1,80 651,60

3
ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ

(ΤΩΝ 12kg)
KG 360 400 0 60 820 0,60 492,00

4
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 40 25 0 6 71 8,90 631,90

5
ΡΙΓΑΝΗ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 30 30 0 5 65 6,50 422,50

6
ΚΕΤΣΑΠ

(ΤΩΝ 4-5kg)
KG 200 500 0 180 880 1,10 968,00

7
ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ ΚΑΛΑΜΩΝ

140-160 τεμ/kg
(ΤΩΝ 3kg)

KG 900 150 0 100 1.150 4,90 5.635,00

8
ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ

(ΤΩΝ 4 kg)
KG 20 100 0 16 136 9,00 1.224,00

9
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

(ΤΩΝ 4 kg)
KG 20 140 0 16 176 9,00 1.584,00

10
ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

(ΤΩΝ 4 kg)
KG 200 200 0 16 416 9,00 3.744,00

11
ΖΩΜΟΣ ΣΑΦΡΑΝ

(ΤΩΝ 4 kg)
KG 10 10 0 1 21 12,00 252,00

12
ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ

(ΤΩΝ 20 gr)
KG 5 10 0 1 16 3,50 56,00

13
ΠΙΚΛΕΣ

(ΤΩΝ 3kg – 
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ)

KG 400 0 0 12 412 2,20 906,40
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14
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ

(ΤΩΝ 10 kg)
KG 80 150 0 0 230 1,50 345,00

15
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΣ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 15 0 2 22 7,00 154,00

16
ΔΑΦΝΗ ΦΥΛΛΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg)
KG 15 10 0 2 27 8,00 216,00

17
ΜΠΕΣΑΜΕΛ
(ΤΟΥ 1 kg)

KG 200 0 0 12 212 6,90 1.462,80

18
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 3 10 0 1 14 12,00 168,00

19
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 1 16 19,00 304,00

20
ΘΥΜΑΡΙ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 10 10 0 1 21 9,50 199,50

21
ΚΑΝΕΛΑ ΚΟΜΜΕΝΗ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 2 10 0 1 13 7,90 102,70

22
ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 10 10 0 2 22 7,50 165,00

23
ΚΑΡΥ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 15 15 0 4 34 5,50 187,00

24
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 1 16 5,50 88,00

25
ΚΥΜΙΝΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 2 17 12,00 204,00

26
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ
(ΤΩΝ 500 gr)

KG 0 10 0 0 10 9,00 90,00

27
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 3 10 0 1 14 25,00 350,00

28
ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΜΜΕΝΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 2 17 12,00 € 204,00

29
ΜΠΑΧΑΡΙ ΧΟΝΤΡΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 2 17 13,00 221,00

30
ΜΠΟΥΚΟΒΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 1 10 0 1 12 10,50 126,00

31
ΠΑΠΡΙΚΑ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 10 0 4 19 10,50 199,50

32
ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 40 10 0 4 54 12,00 648,00

33
ΠΙΠΕΡΙ ΛΕΥΚΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 0 10 0 0 10 15,00 150,00

34
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΑΚΟΠΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 0 15 12,00 180,00

35
ΠΙΠΕΡΙ ΜΙΧ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 0 10 0 0 10 14,00 140,00

36
ΔΥΟΣΜΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΣ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 1 10 0 2 13 6,80 88,40

37
ΑΛΕΥΡΙ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
(ΤΩΝ 10 kg)

KG 100 400 0 380 880 0,80 704,00
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38
ΒΟΥΤΥΡΟ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 10 0 2 17 8,90 151,30

39
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 80 250 0 5 335 2,20 737,00

40
ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ –
ΝΤΑΚΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ

(ΤΩΝ 8 kg)

KG 0 250 0 0 250 4,20 1.050,00

41
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

(ΤΩΝ 2kg)
KG 0 150 0 20 170 2,90 493,00

42
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
(ΤΩΝ 4-5kg)

KG 200 250 20 90 560 1,00 560,00

43
ΚΑΠΑΡΗ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 10 20 0 0 30 5,50 165,00

44 CRANBERRY KG 0 50 0 0 50 7,50 375,00

45 ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΙΑ KG 30 30 0 0 60 4,50 270,00

46
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ 

(ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ)
KG 0 5 0 0 5 7,50 37,50

47
ΒΕΡΥΚΟΚΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕ-

ΝΟ
KG 0 5 0 0 5 8,80 44,00

48 ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ KG 0 10 0 0 10 4,90 49,00

49 ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ KG 0 40 0 0 40 10,90 436,00

50 ΣΥΚΑ KG 0 40 0 0 40 9,50 380,00

51
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΑΝΑΝΑΣ ΡΟ-

ΔΕΛΑ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 0 40 0 0 40 2,90 116,00

52
ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΦΛΙΔΑ

(500gr)
ΤΕΜ 0 300 0 0 300 7,90 2.370,00

53
ΨΩΜΑΚΙΑ BURGER 80gr
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΜΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ)

ΤΕΜ 0 480 0 0 480 2,00 960,00

54
ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΦΛΙΔΑ

(ΤΟΥ 1kg)
ΤΕΜ. 0 30 0 0 30 11,90 357,00

55
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT)

ΤΕΜ 20 50 0 0 70 0,80 56,00

56
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

(ΤΟΥ 1lt)
ΤΕΜ 700 580 0 50 1.330 4,40 5.852,00

57

ΓΑΛΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕ-
ΝΟ

(1 LT ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥ-
ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ)

ΤΕΜ 0 0 800 0 800 0,98 784,00

58

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
(15gr ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ 7,5%
ΛΙΠΑΡΑ)

ΤΕΜ 0 0 3.500 0 3500 0,08 280,00

59
ΜΕΛΙ

(ΤΩΝ 900 gr)
ΤΕΜ 0 150 0 0 150 6,50 975,00

60
ΜΕΛΙ

(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙΔΑ – ΠΑ-
ΚΕΤΟ ΤΩΝ 200 ΜΕΡΙΔΩΝ)

ΤΕΜ 4.000 0 0 1.200 5.200 0,14 728,00

Σελίδα 7



61
ΑΥΓΑ

(ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΣΑΙΟΥ)
ΤΕΜ 20.000 2.800 0 300 23.100 0,16 3.696,00

62
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ  

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
(ΤΩΝ 410 gr)

ΤΕΜ 750 750 0 520 2.020 0,80 1.616,00

63
ΣΚΟΡΔΟΠΟΛΤΟΣ

(ΤΟΥ 1kg)
ΤΕΜ 70 60 0 2 132 7,50 990,00

64
ΚΡΕΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ –

LUNCHEON MEAT 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 gr)

ΤΕΜ 3.000 0 0 100 3.100 1,60 4.960,00

65
ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

(ΤΩΝ 1,5gr)
ΤΕΜ 8.000 0 0 1.200 9.200 0,06 552,00

66
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕΡΙΔΕΣ
(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙΔΑ)

ΤΕΜ 2.000 0 0 0 2.000 0,06 120,00

67
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕΡΙΔΕΣ

(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙΔΑ – ΠΑ-
ΚΕΤΟ ΤΩΝ 180 ΜΕΡΙΔΩΝ)

ΤΕΜ 6.000 0 0 1.200 7.200 0,06 432,00

68
ΧΑΛΒΑΣ

(ΤΩΝ 2,5 kg)
ΤΕΜ 30 20 0 33 83 11,00 913,00

69
ΝΤΟΜΑΤΑ ΛΙΑΣΤΗ

(ΤΩΝ 3 kg)
ΤΕΜ 0 30 0 0 30 14,50 435,00

70
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

(ΤΩΝ 5 kg)
ΤΕΜ 70 130 0 40 240 7,50 1.800,00

71
ΕΤΟΙΜΟ DRESSING

(ΤΩΝ 0,5 lt)
ΤΕΜ 0 10 0 0 10 6,00 60,00

72
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ

(ΤΩΝ 5 lt)
ΤΕΜ 20 50 0 0 70 8,90 623,00

73
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΓΛΑΣΟ

(ΤΩΝ 0.5 lt)
ΤΕΜ 0 20 0 0 20 6,50 130,00

74

ΤΟΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟΣ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ

(ΗΛΙΕΛΑΙΟ-ΝΕΡΟ-ΑΛΑΤΙ)
(ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 1.705gr)

ΤΕΜ 80 0 0 0 80 10,90 872,00

75
ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ
(ΤΩΝ 390 ml)

ΤΕΜ 0 100 0 0 100 0,35 35,00

76
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΤΕΜ 60 60 0 10 130 4,40 572,00

77
ΚΟΝ ΚΑΣΕ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΤΕΜ 1.500 600 0 0 2.100 1,50 3.150,00

78
ΚΡΟΥΤΟΝ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ

(ΤΩΝ 0,5 kg)
ΤΕΜ 0 200 0 0 200 5,50 1.100,00

79
ΞΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΤΩΝ 390 ml)

ΤΕΜ 1.200 1.000 0 300 2.500 0,30 750,00

80
ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

(ΤΩΝ 340 ml)
ΤΕΜ 1.200 1.000 0 300 2.500 0,25 625,00

81
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

(ΤΩΝ 10 kg)
KG 0 120 0 70 190 3,10 589,00

82
ΖΑΜΠΟΝ ΠΙΚ-ΝΙΚ

(ΤΟΥ 0,5 kg)
KG

0
100 0 0 100 2,65 265,00

83
ΜΠΕΙΚΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(ΤΟΥ 1 kg)
KG 300 100 0 70 470 5,30 2.491,00
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84
ΖΑΜΠΟΝ (ΦΕΤΕΣ)

ΧΥΜΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
KG 300 0 0 70 370 2,70 999,00

85
ΚΟΥΣΚΟΥΣ(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 50 0 0 50 1,70 85,00

86
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 2.000 0 0 2.000 0,95 1.900,00

87
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg) KG

0 50 0 0 50 3,80 190,00

88
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙΔΕΣ

(ΤΟΥ 0,5 kg)
KG 0 100 0 0 100 0,90 90,00

89
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 1.200 0 0 1.200 0,90 1.080,00

90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΛΑΖΑΝΙΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 1.500 0 0 1.500 0,90 1.350,00

91
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 1.000 0 60 1.060 0,90 954,00

92
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕΣ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 800 0 120 920 0,90 828,00

93
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 100 0 0 100 1,80 180,00

94
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG 0
2.000 0 360 2.360 0,90 2.124,00

95
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 100 0 120 220 2,90 638,00

96
ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg) KG 0

100 0 0 100 3,70 370,00

97
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ

(ΤΩΝ 5 kg) KG 0
600 0 0 600 1,15 690,00

98
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

(ΤΩΝ 5 kg) KG
0 500 0 0 500 1,30 650,00

99
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ

(ΤΩΝ 25 kg) KG 0
3.600 0 360 3.960 1,05 4.158,00

100
ΡΕΒΥΘΙΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 250 0 0 250 2,10 525,00

101
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

(ΤΩΝ 25 kg) KG 0
250 0 150 400 1,15 460,00

102
ΓΙΓΑΝΤΕΣ
(ΤΟΥ 1 kg) KG 0

250 0 0 250 3,95 987,50

103
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 20 0 0 20 2,70 54,00

104
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ

(ΤΩΝ 25 kg) KG
0 250 0 150 400 1,85 740,00

105
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

(ΤΩΝ 4 kg) KG
500 0 0 0 500 1,95 975,00
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106
ΠΑNΤΖΑΡΙΑ ΒΡΑΣΜΕΝΑ

(ΤΩΝ 4 kg) KG
500 0 0 90 590 0,95 560,50

107
ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΜΕ ΤΥΡΙ

(ΤΩΝ 3 kg) KG
0 150 0 0 150 4,40 660,00

108
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ

(ΤΩΝ 2 kg) KG
800 0 0 60 860 2,55 2.193,00

109
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

KG 0 0 0 90 90 3,00 270,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 92.177,30

Φ.Π.Α. 13% (€) 11.983,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 104.160,35

1.3.2  Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού
Λεξιλογίου  δημοσίων  συμβάσεων  (CPV)  :  15894000-1  (Παρασκευασμένα  Προϊόντα
Διατροφής).

1.3.3  Το  συμβατικό  αντικείμενο  είναι  διαιρετό και  επομένως  οι  ενδιαφερόμενοι
προμηθευτές δύναται να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη ή και για
το σύνολο αυτών,  υποχρεωτικά   για  το  σύνολο της  ζητούμενης ποσότητας έκαστου
είδους. 

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  Ευρώ Εκατόν  Τεσσάρων
Χιλιάδων  Εκατόν  Εξήντα  και  Τριάντα  Πέντε  Λεπτών  (104.160,35€),
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  13%  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  €  92.177,30,  ΦΠΑ:
€11.983,05).

1.3.4 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας (χαμηλότερης)
από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται
η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος.

1.3.5 Η  προμήθεια  υπόκειται  σε  παρακράτηση  Φόρου  Εισοδήματος  (Φ.Ε.)  με
συντελεστή 4% υπολογιζόμενο επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  του  ν.4172/13,  όπως
τροποποιήθηκε με τον ν.4254/14. 

1.3.6 Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής
βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.

1.3.7  Η  προμήθεια  των  Παρασκευασμένων  Ειδών  Διατροφής  και  των  Ειδών
Παντοπωλείου  θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  όπως
αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.3.8 Η προμήθεια των σχετικών ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες
-  απαιτήσεις  των  Μονάδων,  τις  προτιμήσεις  του  προσωπικού,  καθώς  και  των  τυχόν
έκτακτων  αναγκών  που  θα  προκύψουν,  χωρίς  να  καθίσταται  υποχρεωτική  για  την
Υπηρεσία η προμήθεια για το σύνολο αυτών. Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές, δεν
είναι δεσμευτικές και ο  προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από την Π.Α
σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων.

1.3.9 Ειδικότερα, όσον αφορά τα είδη του Πίνακα με α/α 1, 86, 89, 91, 92, 94, 99, 101
& 104, δεδομένου ότι το ΓΕΣ φέρει την ευθύνη ανεφοδιασμού των Μονάδων της Πολεμι-
κής Αεροπορίας όσον αφορά τις ποσότητες που προορίζονται για τη Διαχείριση της Τρο-
φοδοσίας και μόνο, σε περίπτωση επάρκειας των αποθεμάτων του Στρατού, η Υπηρεσία
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μας θα προμηθεύεται τα εν λόγω είδη από τα εφοδιαστικά κέντρα του ΣΞ και ο ανάδοχος
παραιτείται  από κάθε αξίωση έναντι  της αναθέτουσας αρχής (ΑΔ.Φ.600/1666/Σ.314/18
Μαρ 20/ΓΕΑ/Γ7/3). 

1.3.10 Φορέας υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας και  υπεύθυνες
για την παρακολούθηση - παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών οι Μονάδες 110ΠΜ και
ΔΑΚ.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ τ. Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης
και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-  Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών
των    Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα
και Πολιτιστικά Θέματα».

- Τις  διατάξεις  του  Ν.2292/95  (ΦΕΚ Α΄  35)  «Οργάνωση  και  Λειτουργία  Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-   Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2,7,11 και 13-15.

-  Τις  διατάξεις  του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΠΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις  διατάξεις  του  Ν.3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (ΓΕΜΗ)  και
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».

-  Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/10  (ΦΕΚ  Α΄  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις  διατάξεις  του  Ν.3979/11  (ΦΕΚ 138/Α’)  «Για  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-   Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-11),  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν.3588/2007  (Πτωχευτικός
Κώδικας)  –  Πτωχευτική  Διαδικασία  Εξυγίανση  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις,
Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο,  Εργασία Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και ιδίως τα
καθοριζόμενα  στο   άρθρο  26  αυτού  περί  συγκρότησης  συλλογικών  οργάνων  της
Διοίκησης.

-  Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ «Προσαρμογή της
ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16ης Φεβρουαρίου  2011  για  την
καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμής  στις  εμπορικές  συναλλαγές»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

-  Τις  διατάξεις  του  Ν.4172/13  (ΦΕΚ  τ.Α΄  167/23-7-13)  «Φορολογία  Εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες
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διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ τ.
Α΄ 85/7-4-14).

- Τις  διατάξεις  του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις  –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
–  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  ΠΔ  318/1992  (Α΄  161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  και
ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-  Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

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

- Τις  διατάξεις  του  Ν.  4446/2016  (ΦΕΚ  τ.Α΄240/22-12-16)  «Πτωχευτικός  Κώδικας,
Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών,  Ηλεκτρονικές  συναλλαγές,  Τροποποιήσεις  του Ν.4270/2014 και
λοιπές διατάξεις».

- Τις διατάξεις του Ν.4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του
νομοθετικού  πλαισίου  με  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών
τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».

-  Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
& διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37. 

-  Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)
2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».

-  Τις  διατάξεις  του Ν.4782/2021  (Α’36)  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και
αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

-  Το ΠΔ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία» 

-  Το  ΠΔ  80/2016  (ΦΕΚ τ.Α΄  145/05-08-16)  «Ανάληψη  Υποχρεώσεων  από  τους
Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ’ αρίθμ. πρωτ.
2/1000018/0026/30-12-2016 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.

-  Το ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 63/4-5-17) περί «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

-  Το  ΠΔ  39/2017  (ΦΕΚ  τ.Α΄  64/4-5-17)  «Κανονισμός  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

-  Την  υπ’  αρίθμ.  Φ.800/133/134893/19  Νοε  07  Απόφαση  κ.  ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄
2300/3-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά
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όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών
που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ΄
αρίθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄1753/ 2-9-
08).

-  Την  υπ’  αρίθμ.  Π1/542/4-3-14  Απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Εμπορίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

-  Την υπ’ αρίθμ. 5143/11-12-14 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ τ.Β΄
3335/11  Δεκ  14)  «Καθορισμός  του  τρόπου  υπολογισμού,  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3,  του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (τ.Α΄
204) όπως ισχύει».

-  Τον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016,  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.

-  Την υπ’ αρίθμ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών  περί
«Καθορισμού 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 παραγρ. 3 άρθρου
350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147).

-  Την  υπ’  αρίθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781).

-  Την 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.)».

-  Την υπ’  αρίθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  60967 ΕΞ 2020 (B’  2425/18.06.2020)  «Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

-  Την υπ’  αρίθμ.  63446/2021 Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

-  Την  υπ’  αρίθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινή  Απόφαση  των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με
θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων
Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και
διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»

-  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας,   καθώς και  το  σύνολο 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.

-  Την  υπ’  αρίθμ.  ΑΔ.Φ.831/9954/Σ.1792/03-09-1/ΓΕΑ/Δ6/4β,  με  την  οποία
παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών άνω του ποσού των
30.000,00 €. 
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-  Τα υπ’  αρίθμ.  267/16-03-22 και  325/01-04-22 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμ.
Εκμεταλλεύσεων της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ, με τα οποία θεμελιώθηκε η απαίτηση για την
προμήθεια ειδών θέματος,  συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ 65.231,80€ και
27.056,00€ αντίστοιχα,  υπό  στοιχεία  ΑΔΑΜ πρωτογενών  αιτημάτων  στο  ΚΗΜΔΗΣ:
22REQ010208273, 22REQ010148932, 22REQ010267971 και  22REQ010304255.

-   Τα υπ’ αρίθμ. 292/17-03-22 και 333/01-04-22 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμ. Π/Υ της
ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ποσού χωρίς ΦΠΑ 65.231,80€ και 27.056,00€ αντίστοιχα, σε
βάρος Εσωτερικών Πόρων, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ εγκεκριμένων αιτημάτων στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ:  22REQ010238632,  22REQ010238715,  22REQ010312688  και
22REQ010312777.

-   Το υπ’ αρίθμ. 432/17-05-22 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμ. Εκμεταλλεύσεων της ΔΟΥ
Α/Β  ΛΑΡΙΣΑΣ με  το  οποίο  μας  γνωστοποιήθηκε  η  ορθή  απαίτηση  για  το  είδος
«Δυόσμος».

Η παρούσα ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το ΕΛΔΑ/ΛΑΡΙΣΑΣ στις 18-05-2022, με α/α θε-
ώρησης 23/22.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η έναρξη της  προθεσμίας  υποβολής των προσφορών είναι  η  26η Μαΐου 2022 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 07:00.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  9η Ιουνίου 2022  ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr. 

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο
Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  με  ΑΔΑΜ:
22PROC010619559 και 22PROC010618991 αντίστοιχα.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  έλαβε   Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό:  158957 και αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr. 

Προκήρυξη  (περίληψη)  της  παρούσας  Διακήρυξης  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον
ιστότοπο http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), με ΑΔΑ: Ψ1ΑΘ6-Χ6Υ.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας,
στη διεύθυνση (URL) :   www  .  public  .  haf  .  gr  .   

Η  Διακήρυξη  πρωτοκολλήθηκε  και  διανεμήθηκε  μέσω  «ΙΡΙΔΑ»  με
ΑΔ.Φ.831/2736/Σ.640/24-05-2022/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

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

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

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

δ)  Έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ
1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην
εφεδρεία αξιωματικούς ή μόνιμους απόστρατους αξιωματικούς που έχουν ανακληθεί στην
ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

ε)  Παραιτούνται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  τους  σχετικά  με  οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

στ) Συμμορφώνονται με όλους του όρους των απαιτήσεων της Υπηρεσίας.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

2. Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της.

3. Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της
διαδικασίας, ιδίως επί των προδιαγραφών και των σχετικών δικαιολογητικών.

4. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

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.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο
οκτώ  (8)  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  που  διαθέτουν  σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  και
απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται. 

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

α)  Όταν,  για οποιονδήποτε λόγο,  πρόσθετες πληροφορίες,  αν και  ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 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,  η  παράταση της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.

Κάθε τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. αλλαγή / μετάθεση της
καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών,  καθώς και  σημαντικές  αλλαγές των
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εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο
ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής,  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα  αλλοδαπά  δημόσια  και  ιδιωτικά  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  συνοδεύονται  από
επίσημη  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,. κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης της Χάγης
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο,  δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να
διαβαστούν και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους,   μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, 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.

2.1.5 Εγγυήσεις

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),  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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό  του αντίστοιχου
χρηματικού  ποσού1.  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, 

1       Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την

παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με

την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3

Ιανουαρίου  1927  (“Περί  συστάσεως  και  αποδόσεως  παρακαταθηκών  και  καταθέσεων  παρά  τω  Ταμείω

Παρακαταθηκών  και  Δανείων”).  Πρβλ.  το  με  αρ.  πρωτ.  2756/23-5-2017  έγγραφο  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΑΔΑ:

7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
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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
προσφορών2, 

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  περ.  (i)  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων  ή  ως  Νόμιμος  Εκπρόσωπος  Προσφέροντος,  ότι  η  ίδια  ή  και  τρίτοι,  κατ’
εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται
στους φακέλους  της  προσφοράς και  τα  αποδεικτικά  μέσα τα  οποία  υποβάλλονται  σε
αυτήν,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  Διαγωνισμού,  για  το  σκοπό  της  αξιολόγησης  των
προσφορών και  της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,  λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος - μέλος της Ένωσης,

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο  βαθμό που  καλύπτονται  από τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5  6  και  7  και  τις  γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
2 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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διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  αναθέτουσες  αρχές
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.

2.2.1.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Η  αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να  απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

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  συμμετοχής3 που  ανέρχεται  στο  ποσοστό  2%  των  Ευρώ  Χιλίων
Οκτακοσίων Σαράντα Πέντε και Εβδομήντα Έξι Λεπτών (€1.845,76)4. 

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
31/12/2022 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. 4412/2016.

2.2.2.3.   Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: 

 α)   αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

 β)  παρέχει,  εν  γνώσει  του,  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 

γ)   δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), 

     δ)   δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

ε)   υποβάλει  μη  κατάλληλη  προσφορά,  με  την  έννοια  της  περ. 46  της
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, 

στ)    δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η
προσφορά του απορριφθεί, 

3 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)
4 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α

παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).  
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ζ)    στις  περιπτώσεις  των  παρ. 3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  Ν.
4412/2016,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών  από  τον  προσωρινό
ανάδοχο,  αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία,
ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται  για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει  σε βάρος του αμετάκλητη5 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), και τα
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική 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, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών
προσώπων),  236  (δωροδοκία  υπαλλήλου),  237  παρ.  2-4  (δωροδοκία  δικαστικών
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον
ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την
έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και  του  Συμβουλίου  της  5ης Ιουλίου  2017  σχετικά  με  την  καταπολέμηση,  μέσω  του
ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών),  242  (ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375
(υπεξαίρεση),  386 (απάτη),  386Α (απάτη με υπολογιστή),  386Β (απάτη σχετική με τις
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  συνδέονται  με  την  προσβολή  αυτών  των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με

5 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.

Σελίδα 20



τον  ΦΠΑ)  και  24  (επικουρικές  διατάξεις  για  την  ποινική  προστασία  των  οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για
την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  και  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα
διάπραξης  εγκλήματος,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  14  αυτής,  και  τα  εγκλήματα  των
άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35
του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/849  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  20ης  Μαΐου  2015,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  για  τη  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  και  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ  της
Επιτροπής  (ΕΕ  L 141/05.06.2015)  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων  2  και  39  του  ν.
4557/2018 (Α’ 139),

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), και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

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. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκ-
πρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθο-
ριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομη-
νία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.6

6 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  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.
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 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 προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.

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

2.2.3.3. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α)   εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην  παρ.  2  του  άρθρου 18 του  Ν.  4412/20167,  περί  αρχών που  εφαρμόζονται  στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους
αυτής 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.

γ)  εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011  περί  ποινικών  κυρώσεων  και  άλλων  διοικητικών  συνεπειών,  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, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του ν.4782/21), δεν μπορεί να θεραπευθεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

7 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. 4412/2016.
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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  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών
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 της παραγράφου 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  με  απατηλό  τρόπο  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση, 

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 καθορι-
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία
έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 8

2.2.3.4.  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. 

2.2.3.5. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί
να προσκομίζει στοιχεία9, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για
να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος  αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση).  Για  τον  σκοπό  αυτόν,  ο  οικονομικός  φορέας  αποδεικνύει  ότι  έχει
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από
το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις
με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει
λάβει  συγκεκριμένα  τεχνικά  και  οργανωτικά  μέτρα,  καθώς  και  μέτρα  σε  επίπεδο
προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω  ποινικών  αδικημάτων  ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή
του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  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.

8 Πρβλ.  παράγραφο 10 του άρθρου 73  ν.4412/2016.  Επίσης,  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. 
9  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου

2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19
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2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.
8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του
οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα
που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας10 

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

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

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού11. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Δεν απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο οφείλουν
να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο  ISO 22000:2005 (όσο είναι σε ισχύ) ή  ISO
22000:2018  ή  άλλο  αναγνωρισμένο  πρότυπο  βασισμένο  στις  αρχές  του  HACCP.  Το
πιστοποιητικό  θα  πρέπει  να  αφορά  στην  παραγωγή-Παρασκευή-επεξεργασία  (ή  στην
εμπορία),  στην  αποθήκευση,  διακίνηση  των  προϊόντων,  να  έχει  εκδοθεί  από  φορέα
πιστοποιημένο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  (Ε.ΣΥ.Δ)  ή  άλλο  ευρωπαϊκό
οργανισμό διαπιστεύσεων χώρας –μέλους της Ε.Ε. και να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό
διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια του
διαγωνισμού ή της Συμφωνίας-Πλαίσιο,  ο οικονομικός φορέας υποχρεούται,  επί  ποινή
αποκλεισμού ή έκπτωσης αντίστοιχα, για την ανανέωση της ισχύος αυτού.

10 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
11 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
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Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα
κράτη  -  μέλη.  Επίσης,  κάνει  δεκτά  άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  για  ισοδύναμα  μέτρα
διασφάλισης  ποιότητας,  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  δεν  είχε  τη
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
φορέας  αποδεικνύει  ότι  τα  προτεινόμενα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας  πληρούν  τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1 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) εφόσον απαιτείται, να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς12.
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. 

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

Η αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φoρείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων προτίθεται  να
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής
και εάν συντρέχουν λόγοι  αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.  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,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται
στον  οικονομικό  φορέα  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο
φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου  εδαφίου  δεν  επιτρέπεται  να
αντικατασταθεί εκ νέου.

Η  προμήθεια  αγαθών  θέματος  γίνεται  υποχρεωτικά  από  τον  προσφέροντα  ή,  αν  η
προσφορά  υποβάλλεται  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  από  έναν  από  τους
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

2.2.8.2 Υπεργολαβία

Ο  οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  το  τμήμα  της  σύμβασης  που
προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς  και  τους
υπεργολάβους  που  προτείνει.  Στην  περίπτωση  που  o προσφέρων  αναφέρει  στην
προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει  το τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται
να  αντικαταστήσει  έναν  υπεργολάβο,  εφόσον  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  λόγοι
αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

12 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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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

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 δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά
την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παραγράφου  2.2.9.2  και  κατά  τη  σύναψη της
σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται  στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1
και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7).

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται
να αναθέσει τμήμα (τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό
που  υπερβαίνει  το  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης,  οι
υπεργολάβοι  υποχρεούνται  να  αποδεικνύουν,  κατά  τα  οριζόμενα  στις  παραγράφους
2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις  προϋποθέσεις τις  οποίες οι  προσφέροντες δηλώσουν ότι
πληρούν,  σύμφωνα με το παρόν άρθρο,  οι  οποίες επέλθουν ή για τις  οποίες λάβουν
γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης
για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί
την αναθέτουσα αρχή.

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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ13

καταρτίζεται  βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 114 .

Στις  περιπτώσεις  όπου  η  προς  ανάθεση  σύμβαση  υποδιαιρείται  σε  τμήματα  και  τα
κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ
για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η  Αναθέτουσα Αρχή
επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν  να  υποβάλλονται  προσφορές.  Αν  στο  διάστημα  που  μεσολαβεί  μεταξύ  της
ημερομηνίας  υπογραφής  του  ΕΕΕΣ  και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ,
ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο

13 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

και  την  αναθέτουσα  αρχή,  Μέρος  ΙΙ  Πληροφορίες  σχετικά  με  τον  οικονομικό  φορέα,  Μέρος  ΙΙΙ  Κριτήρια

αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 
14 Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  hOp://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,

αναρτώνται   οδηγίες  για  την  ηλεκτρονική  συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  και  συμβουλές  σχετικά  με  τη  χρήση  της

υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 
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οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι
δυνατή,  με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού
φορέα,  η  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων  αποκλεισμού  που  αναφέρονται  στην
παράγραφο 2.2.3 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. 15

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.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κα-
τάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016
και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται  ότι,  κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ  για  τυχόν  σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς
περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρ-
μογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την
περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλ-
λει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον  αφορά  στις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές
θεωρείται  ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον
έχουν  υπαχθεί  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  που  τηρείται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται  να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  ή,  κατά
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα

Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής κατά τη  παράγραφο 2.2.4 έως 2.2.7,  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν
λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό
ανάδοχο. Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί  από  προσφέροντες,  σε  οποιοδήποτε
χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

15 Επισημαι	νεται  ο	 τι η ανωτε	ρω δυνατο	 τητα εναπο	 κειται στη διακριτικη	  ευχε	ρεια του οικονομικου	  φορε	α.

Εξακολουθει	 να υφι	σταται η δυνατο	 τητα να υπογρα	 φεται το ΕΕΕΣ απο	  το συ	 νολο των φυσικω	 ν προσω	 πων

που  αναφε	ρονται  στα  τελευται	α  δυ	 ο  εδα	 φια  του  α	 ρθρου  73  παρ.  1  του   ν.  4412/2016,  ο	πως
τροποποιη	 θηκαν με το α	 ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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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  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης
(ΕΕΕΣ),  στο  οποίο  εμπεριέχονται  επίσης  οι  πληροφορίες  που  απαιτούνται  για  το
συγκεκριμένο  σκοπό,  όπως  η  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, οι απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  δικαιολογητικά,  όταν  η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, πλην όμως υποχρεούνται σε ανάλογη επισήμανση με
την προσφορά τους. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.2 και 3.2 της παρούσας.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Πιο συγκεκριμένα,

α) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3.1, οι  οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν  απόσπασμα 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
εγκατεστημένοι, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το εν
λόγω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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 την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3.2, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν:

- αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. (για την απόδειξη
της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων)

-  πιστοποιητικό  εκδιδόμενο  από  τον  e-ΕΦΚΑ  (για  την  απόδειξη  της
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης)

- υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση των υποχρεώσεών  τους  όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ)  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3.3, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν:

-  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας  από  το  αρμόδιο
Πρωτοδικείο16, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό

16 Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα
έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
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αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης.   Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται  επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.
περί  μη  έκδοσης  απόφασης  λύσης  ή  κατάθεσης  αίτησης  λύσης  του  νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

-  Πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.Μ.Η.  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  το  νομικό
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

-  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά
εμφανίζονται  στο  taxisnet,  από  την  οποία  να  προκύπτει  η  μη  αναστολή  της
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

- Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ότι  δεν
συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο  2.2.3.3  λόγοι
αποκλεισμού.

δ)  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3.7, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν:

-  υπεύθυνη  δήλωση  περί  μη  επιβολής  σε  βάρος  τους  της  κύρωσης  του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ε) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για
την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας),  οι  οικονομικοί  φορείς  καλούνται  να
προσκομίσουν:

- πιστοποιητικό/  βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
μητρώου17 του κράτους εγκατάστασης.

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

στ) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με  πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7,  οι οικονομικοί φορείς
καλούνται να προσκομίσουν:

17 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.

    Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την

οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.  των ως άνω Επιμελητηρίων.  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. 
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-  αντίγραφο  πιστοποιητικού  συστήματος  διαχείρισης  ποιότητας  κατά  το
πρότυπο ISO 22000:2005 (όσο είναι  σε  ισχύ)  «Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας
Τροφίμων»  ή    ISO   22000:2018  ή  άλλο  αναγνωρισμένο  πρότυπο βασισμένο  στις  
αρχές  του  Συστήματος  Ανάλυσης  Κινδύνων  και  Κρίσιμων  Σημείων  Ελέγχου
(HACCP), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 487/2000 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας-
Ανάπτυξης-Δικαιοσύνης και τους Κανονισμούς 178/2002 και 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να αφορά στην
παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία (ή στην εμπορία), στην αποθήκευση, διακίνηση
των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών κατά το στάδιο
της κατακύρωσης υφίσταται εφόσον τα υποβληθέντα πιστοποιητικά στον (υπο) φάκελο
της Τεχνικής Προσφοράς δεν βρίσκονται σε ισχύ.

ζ)  Στην  περίπτωση που ο οικονομικός  φορέας δηλώνει  στην  προσφορά του ότι
επιθυμεί να στηριχτεί στις ικανότητες άλλων φορέων (σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8),
για  την  απόδειξη  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τους  αναγκαίους  πόρους,  καλείται  να
προσκομίσει:

-  σχετική  έγγραφη  δέσμευση των  φορέων  για  τον  σκοπό  αυτό.  Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό, δήλωση συνεργασίας ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  διοίκησης αυτού  ή σε  περίπτωση
φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση) δυνάμει του οποίου δηλώνεται  η μεταξύ τους
συνεργασία  για  την  εκτέλεση της  Σύμβασης.  Το ως άνω αποδεικτικό  πρέπει  να  είναι
λεπτομερές και να αναφέρει κατ΄ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι
διαθέσιμοι  για  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης  και  τον  τρόπο  διά  του  οποίου  θα
χρησιμοποιηθούν αυτοί. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στο διαγωνιζόμενο
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και ότι ο διαγωνιζόμενος θα
κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η Σύμβαση.  

η)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά,
κατά την  κείμενη νομοθεσία,  και  δηλώνει  την εκπροσώπηση και  τις  μεταβολές της  σε
αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), καλείται να προσκομίσει:

-  σχετικό  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i)  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 στο ΓΕΜΗ18,  προσκομίζει σχετικό

18    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),

καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,

ε.  ο  Αστικός  Συνεταιρισμός  του  ν.  1667/1986 (Α`  196)  (στον  οποίο  περιλαμβάνονται  ο  αλληλασφαλιστικός,  ο

πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),

στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και

ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),

η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),

θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199,

διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
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πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης19,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών του  νομικού
προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), πρέπει να συνοδεύονται από  υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε  περίπτωση  που  για  τη  διενέργεια  της  παρούσας  διαδικασίας  ανάθεσης  έχουν
χορηγηθεί  εξουσίες  σε  πρόσωπο  πλέον  αυτών  που  αναφέρονται  στα  παραπάνω
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον  απόφαση - πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού
οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία  χορηγήθηκαν  οι  σχετικές
εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα
πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

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

Γενικά, επισημαίνεται ότι:

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

�  Γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.

ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην

ημεδαπή,

ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει

την έδρα της στην ημεδαπή,

ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο

άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ  L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ε.Ε.),

ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε

τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή

νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν

εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,

ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
19    Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές

με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το  Αναλυτικό  Πιστοποιητικό  Εκπροσώπησης  παρουσιάζει  τα  στοιχεία  των  προσώπων  που  διοικούν  και

εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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Σημειώνεται  ότι  δεν απαιτείται  θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

�  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. 

�  Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος - μέλος ή χώρα δεν
εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά  ή  όπου  το  έγγραφα  ή  τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις που αναφέρονται  στις
ανωτέρω παραγράφους, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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  2.2.3.3.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του
επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-Certis)  του  άρθρου  81  του  ν.
4412/2016.

Προς υποβοήθηση των οικονομικών φορέων που υποβάλουν προσφορά, επισυνάπτεται
το  Παράρτημα  ΙV  «Πίνακας  αντιστοίχισης  λόγων  αποκλεισμού  -  κριτηρίων  ποιοτικής
επιλογής και αποδεικτικών μέσων» και για την σύνταξη των υπευθύνων δηλώσεων το
Παράρτημα    IX   «Περιεχόμενο  υπεύθυνων  δηλώσεων  που  προσκομίζονται  ως  
δικαιολογητικά κατακύρωσης».

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της  χαμηλότερης  τιμής  χωρίς  να  υπερβαίνεται  η
προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος. Το συμβατικό είδος  είναι διαιρετό και επομένως  οι
ενδιαφερόμενοι προμηθευτές δύναται να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα
ή  και  για  το  σύνολο  των  εν  λόγω  ειδών,  υποχρεωτικά  όμως  για  το  σύνολο  της
ζητούμενης ποσότητας έκαστου είδους. Ως εκ τούτου, η κατακύρωση δύναται να γίνει σε
περισσότερους από έναν (1) οικονομικούς φορείς. 

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.

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 αυτής.
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του
αποφαινομένου  οργάνου της  αναθέτουσας αρχής,  υποβάλλοντας  έγγραφη ειδοποίηση
προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα  στοιχεία  της  προσφοράς  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016 υποβάλλονται στον οικείο (υπο) φάκελο ως
ξεχωριστό  αρχείο  και  σημαίνονται  από τον  οικονομικό  φορέα  με  χρήση  του  σχετικού
πεδίου  του  συστήματος.  Παράλληλα,  υποβάλλεται  στον  οικείο  (υπο)  φάκελο  σχετική
αιτιολόγηση,  με  ρητή  αναφορά  όλων  των  σχετικών  διατάξεων  νόμου  ή  διοικητικών
πράξεων που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται 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 (άρθρο
21 του Ν.4412/2016).  

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

 2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω
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 στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’
εξουσιοδότηση  της  παρ.  5  του  άρθρου  36  του  ν.4412/2016  εκδοθείσα  υπ’  αρίθμ.
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση
των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για  τη  συμμετοχή στο  διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από
αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)  πιστοποιητικό,  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  εγκεκριμένο
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης
που  προβλέπεται  στην  απόφαση  2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της
παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  της  Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2 Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  37  του  ν.  4412/2016  και  τις
διατάξεις των άρθρων 9 - 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ (οι  οποίες  βεβαιώνονται από το τεχνικό τμήμα του ΕΣΗΔΗΣ),  η αναθέτουσα
αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη ανακοίνωση/ απόφασή
της.

2.4.2.3 Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν με την  προσφορά τους τα ακόλουθα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) Έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική  Προσφορά»,  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση
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απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) Έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των
κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας
χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης
πληροφορίας.

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

2.4.2.4 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρήσουν τα στοιχεία, τα μεταδεδομένα
και  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής  –
τεχνικής  προσφοράς  και  οικονομικής  προσφοράς  τους  στις  αντίστοιχες  ειδικές
ηλεκτρονικές  φόρμες  του  ΕΣΗΔΗΣ,  στην  συνέχεια,  μέσω  σχετικής  λειτουργικότητας,
εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα
οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρημένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά
αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες  διατάξεις  (περ.  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.4412/16)  και
επισυνάπτονται  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.
Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθέντων  αναφορών
(εκτυπώσεων)  δύναται  να  πραγματοποιείται  για  κάθε  υποφάκελο   ξεχωριστά,  από τη
στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων σε αυτόν.  

2.4.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς,
οι  Οικονομικοί  Φορείς  τα  καταχωρούν  στους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα  έγγραφα  που  καταχωρούνται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά  και  δεν  απαιτείται  να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων
εγγράφων που  φέρουν ηλεκτρονική  υπογραφή ή  σφραγίδα  και,  εφόσον πρόκειται  για
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 2720 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) 

20    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2
του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται
για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45).  Η ημερομηνία που αναγράφεται στην
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί
στην  ημερομηνία  έκδοσης  της  ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του
προηγούμενου εδαφίου,  η  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και  ως έντυπο
έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
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δ)  είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών
υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων  

ε)  είτε  της  παρ.  8  του  άρθρου  92  του  ν.  4412/2016,  περί  συνυποβολής  υπεύθυνης
δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 21

Επιπλέον,  δεν προσκομίζονται  σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και  ενημερωτικά και  τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα
με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς  μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

2.4.2.6 Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού
Φορέα στη διαδικασία καταχωρούνται  από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με
μορφότυπο PDF. 

2.4.2.7 Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με
ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό
φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του,
τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199922, 

β)  ιδιωτικά  έγγραφα  τα  οποία  δεν   έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  ή  δεν  φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

γ)  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έντυπα  έγγραφα  που  φέρουν  την  επισημείωση  της  Χάγης
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο23. 

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και
δικαιολογητικά  που υποβάλλονται  σε έντυπη μορφή,  πλην  της πρωτότυπης εγγύησης
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

2.4.2.8 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της  Χάγης  της  5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188),  εφόσον
συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν
προξενική  θεώρηση.  Απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  (με  Apostille  ή
Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή
πολυμερείς  συμφωνίες  που  έχει  συνάψει  η  Ελλάδα  (ενδεικτικά  «Σύμβαση  νομικής
συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,
«Σύμβαση περί  απαλλαγής από την  επικύρωση ορισμένων πράξεων και  εγγράφων –
15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης,  απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές
κράτους  μέλους  που  υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ  2016/1191  για  την  απλούστευση  των
απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,
το  λευκό  ποινικό  μητρώο,  υπό  τον  όρο  ότι  τα  σχετικά  με  το  γεγονός  αυτό  δημόσια
έγγραφα  εκδίδονται  για  πολίτη  της  Ένωσης  από  τις  αρχές  του  κράτους  μέλους  της
ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

21    Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80
παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

22   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
23   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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2.4.2.9 Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον
οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τα  στοιχεία  του  παρόντος  διαγωνισμού  και  ως
παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται  στην  παρ.  3.1 της παρούσας,  άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω  φακέλου  στη  γραμματεία  της  ΔΟΥ  Α/Β  ΛΑΡΙΣΑΣ,  είτε  με  την  αποστολή  του
ταχυδρομικώς,  επί  αποδείξει.  Το βάρος απόδειξης  της έγκαιρης προσκόμισης φέρει  ο
οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο  αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής
ταχυδρομικώς,   ο  οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως
την  ημερομηνία  και  ώρα αποσφράγισης  των  προσφορών,  μέσω της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε
υπηρεσίες  ταχυδρομείου  –   ταχυμεταφορών),   προκειμένου  να  ενημερώσει  την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη)
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

α) το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  όπως
προβλέπεται  στις  παρ.  1  και  3  του  άρθρου  79  του  ν.  4412/2016  και  τη  συνοδευτική
υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου.

Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το  σχετικό  υπόδειγμα  ΕΕΕΣ,   το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

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

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος
Promitheus ESPDint,  προσβάσιμου  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης
(www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  ή άλλης σχετικής  συμβατής πλατφόρμας
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το
σκοπό  να  αξιοποιήσουν  το  αντίστοιχο  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφότυπο  XML  που
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική
αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου
2.4.2.5 της παρούσας,  σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο
PDF.

β)    την  εγγύηση  συμμετοχής,  όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  72  του
Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω
υποχρέωση  δεν  ισχύει  για  τις  εγγυήσεις  ηλεκτρονικής  έκδοσης  (π.χ.  εγγυήσεις  του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

2.4.3.2.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις τεθείσες από
την  Υπηρεσία  απαιτήσεις  και  τεχνικές  προδιαγραφές,  όπως  αυτές  περιγράφονται
λεπτομερώς  στο  Παράρτημα  Ι  της  Διακήρυξης.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων
αγαθών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως
άνω Παράρτημα.

2.4.3.2.2  Οι  συμμετέχοντες  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  απαιτείται  στον
(υπο)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, να υποβάλλουν: 

1)  Υπεύθυνη  Δήλωση του άρθρου 8  παραγρ.  4  του  Ν.1599/86,  όπως
εκάστοτε ισχύει,  υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη
διαδικασίας  σύναψης  της  σύμβασης  (ήτοι  μετά  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  του
διαγωνισμού), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή ΚΕΠ με την οποία θα δηλώνεται:

α)   Ότι  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήματος Ι  της παρούσας και  ότι
συμμορφώνονται  πλήρως  και  χωρίς  καμία  παρέκκλιση  με  τις  ισχύουσες  εθνικές  και
κοινοτικές διατάξεις και τους όρους του Κ.Τ.& Π.  

β) Η χώρα παραγωγής των προσφερόμενων ειδών, η επωνυμία και
ο τόπος εγκατάστασης της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία αυτά παράγονται.

γ)  Ότι ο οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση της διάταξης της πα-
ραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμε-
σα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς ή μόνιμους απόστρατους αξιω-
ματικούς που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία
από την αποστρατεία τους.

δ) ‘Ότι θα χορηγούν - διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη για όλο το
χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. 

ε) Ότι  θα  επιτρέπουν  την  ελεύθερη  πρόσβαση  των  αρμόδιων
οργάνων  της  ΠΑ  και  αποδέχονται  τους  ελέγχους  (μακροσκοπικούς,  χημικούς)  των
προϊόντων αλλά και των εγκαταστάσεων των ιδίων και των προμηθευτών τους σύμφωνα
και με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και μεταφοράς
τροφίμων, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 

2)  Υπεύθυνη  Δήλωση του άρθρου 8  παραγρ.  4  του  Ν.1599/86,  όπως
εκάστοτε ισχύει,  υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη
διαδικασίας  σύναψης  της  σύμβασης  (ήτοι  μετά  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  του
διαγωνισμού), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή ΚΕΠ με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεσμεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης να τηρεί τρόφιμα στις αποθήκες του προς εξασφάλιση επάρκειας
των  πολεμικών  αποθεμάτων  που  απαιτούνται  από  την  Υπηρεσία  μας  ως  ο  κάτωθι
πίνακας: 

Α/Α ΕΙΔΗ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ

ΑΠΟΘΕΜΑ

1 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΚΙΛΟ 100

2 ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛΟ 300

3 ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛΟ 250
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4 ΦΑΚΗ ΚΙΛΟ 375

5 ΚΡΕΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΙΛΟ 1.000

6 ΤΣΑΙ ΚΙΛΟ 10,5

7 ΡΥΖΙ ΚΙΛΟ 550

8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΚΙΛΟ 330

9 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΙΛΟ 900

10 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΚΙΛΟ 100

11 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΙΛΟ 300

12 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΙΛΟ 700

13 ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΙΛΟ 600

14 ΜΕΛΙ ΚΙΛΟ 100

Ο προμηθευτής υποχρεούται – και δεσμεύεται με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση –
να τηρεί εντός των αποθηκών του τα ανωτέρω είδη στις προβλεπόμενες ποσότητες καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και να τα διαθέτει ανά πάσα στιγμή στη Μονάδα αν
και εφόσον απαιτηθεί.

3)  Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης (άδειας Ίδρυσης και
Λειτουργίας  ή άδειας  Εγκατάστασης και  Λειτουργίας),  με  βάση τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Απόφαση του Υπ. Υγείας (ΦΕΚ Β’ 2161/2017).

4)  Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005
(όσο είναι σε ισχύ) ή ISO 22000:2018 ή άλλο αναγνωρισμένο Πρότυπο βασισμένο στις
αρχές  του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και  Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP),
όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 487/2000 των Υπουργών Εθν. Οικονομίας-Ανάπτυξης-
Δικαιοσύνης και τους Κανονισμούς 178/2002 και 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να αφορά στην παραγωγή – παρασκευή
– επεξεργασία (ή στην εμπορία), στην αποθήκευση, διακίνηση των προϊόντων, να έχει
εκδοθεί  από φορέα πιστοποιημένο από το Εθνικό  Σύστημα Διαπίστευσης  (Ε.ΣΥ.Δ.)  ή
άλλο ευρωπαϊκό οργανισμό διαπιστεύσεων χώρας-μέλους της Ε.Ε. και να είναι σε ισχύ
κατά το  χρονικό  διάστημα διενέργειας  του διαγωνισμού και  ισχύος της  σύμβασης.  Σε
περίπτωση  λήξης,  ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται,  επί  ποινή  αποκλεισμού  ή
έκπτωσης αντίστοιχα, για την ανανέωση της ισχύος του.

            5)  Εκδοθέντα  από  αρμόδια  Κρατική  Αρχή  φωτοαντίγραφα  αδειών  των
οχημάτων μεταφοράς  των  ειδών,  από  τα  οποία  θα  πιστοποιείται  με  σαφή  τρόπο  η
καταλληλότητα των οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται. Τα ανωτέρω οχήματα θα
χρησιμοποιούνται  για  τη  μεταφορά  των  ειδών  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και
οφείλουν να είναι καθαρά. Σε περίπτωση που τα υπόψη οχήματα δεν είναι ιδιοκτησίας του
συμμετέχοντα  οικονομικού  φορέα  αλλά  κάποιου  τρίτου,  αυτός  να  προσδιοριστεί  με
υπεύθυνη δήλωση.
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2.4.3.2.3   Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν την
ιδιότητα του  εμπόρου θα προσκομίζουν,  επιπλέον των ανωτέρω,  Υπεύθυνη Δήλωση
του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, στην οποία:

1) Θα δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία των συνεργαζόμενων προμηθευτών
τους.

         2) Θα επισυνάπτουν αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές πρότυπο
ISO 22000:2005 (όσο είναι σε ισχύ) ή ISO 22000:2018 ή άλλο αναγνωρισμένο Πρότυπο
βασισμένο στις αρχές του συστήματος HACCP για κάθε συνεργαζόμενο προμηθευτή, για
το οποίο ισχύουν τα καθοριζόμενα στην περ. 3 της παραγράφου  2.4.3.2.2.

         3) Θα βεβαιώνουν ότι θα ενημερώσουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία σε
περίπτωση  τροποποίησης  των  δηλουμένων  στοιχείων  ή  προμηθευτών  τριάντα  (30)
ημέρες πριν αυτή συντελεστεί. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, οι οικονομικοί
φορείς  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  τα  αντίστοιχα  Πιστοποιητικά  των  νέων
προμηθευτών.

2.4.3.2.4 Αν  ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει  οποιοδήποτε
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών του με αυτούς, υποχρεούται :  

1) Να  δηλώσει  επακριβώς  αν  είναι  δυνατόν  τους  προτεινόμενους
συνεργαζόμενους υπεργολάβους και το ποσοστό υπεργολαβίας.

                     2)   Να προσκομίσει έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών (ως παρ.
2.2.9.2  περ.  ζ)  περί  διάθεσης  σε  αυτόν  των  αναγκαίων  μέσων  και  εκτέλεσης  κάθε
απαιτούμενης εργασίας. 

                   3)   Να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα:

Περιγραφή τμήματος
σύμβασης που προτίθεται
ο οικονομικός φορέας να
αναθέσει σε υπεργολάβο

και εκτιμώμενη αξία

Ποσοστό
Υπεργολαβίας

Επωνυμία
Υπεργολάβου

Ημερομηνία
δήλωσης

συνεργασίας

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ορθή
διεξαγωγή της, δύναται να ζητά – κατά την κρίση της – την προσκόμιση δικαιολογητικών
και πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόμενους υπεργολάβους.

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

2.4.4.1 Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, ήτοι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη
οικονομικά στοιχεία, και θα πρέπει να έχει συνταχθεί με σαφήνεια, επί ποινή απορρίψεως,
σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις:
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2.4.4.1.1 Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, θα
πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€), ενώ θα περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων
(χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις, τυχόν
τραπεζικά έξοδα σε περίπτωση εμβάσματος στο εξωτερικό, τυχόν έξοδα εργαστηριακών
εξετάσεων και χημικών αναλύσεων και ελέγχων, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες).

2.4.4.1.2  Η αναγραφή της τιμής θα γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

2.4.4.1.3  Προσφορές,  με  τις  οποίες  δε  δίδονται  τιμές  σε  ευρώ (€)  ή
καθορίζεται  με  αυτές  σχέση  του  ευρώ  (€)  προς  ξένο  νόμισμα,  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

2.4.4.1.4 Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ως εκ τούτου, οι  προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

2.4.4.2 Κατά  την  κατάρτιση  της  οικονομικής  προσφοράς  στο  Σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ), οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να συμπληρώσουν μία και μοναδική τιμή
ανά μονάδα μέτρησης έκαστου είδους που θα είναι  εντός της προϋπολογισθείσας
αξίας ανά είδος, στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Στην ανωτέρω τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον αναλογούντα ΦΠΑ για τα υπό προμήθεια αγαθά στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.

Οι  ανωτέρω  τιμές  (ανά  μονάδα  μέτρησης  κάθε  είδους)  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την
αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  του  διαγωνισμού  και  την  κατάταξη  των
μειοδοτών βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού.

Η  προείσπραξη  φόρου  εισοδήματος  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4%  για  την  προμήθεια
αγαθών,  επί  της  καθαρής  αξίας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  64  του  Ν.4172/13,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον οικονομικό φορέα, ανέρχονται, πλέον
του Φόρου Εισοδήματος 4%, σε ποσοστό 0,13468%.

2.4.4.3 Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν
και  να  υποβάλλουν  σε  ξεχωριστό  έγγραφο  σε  μορφή  .pdf,  το  οποίο  θα  είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο και  θα επισυναφθεί  ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός
του  (υπο)φακέλου  της  οικονομικής  προσφοράς,  το  υπόδειγμα  της  Οικονομικής
Προσφοράς ως το Παράρτημα «V» της παρούσας. 

2.4.4.4 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει χωριστά ανά είδος [ήτοι σε εκατόν
δέκα  (110)  είδη]  και  ως  εκ  τούτου  δύναται  να  προκύψουν  περισσότεροι  του  ενός
ανάδοχοι.

2.4.4.5 Προσφορά η οποία δίνεται για μερικά από τα είδη του Πίνακα του άρθρου
1.3.1 και όχι για το σύνολο των ειδών (109 είδη), γίνεται  δεκτή. Αντιθέτως, προσφορά η
οποία  δίνεται  για  μέρος  της  ζητούμενης ποσότητας εκάστου είδους,  απορρίπτεται ως
απαράδεκτη  (πχ. αν για το είδος του Πίνακα με α/α 1 δοθεί προσφορά για 1.000 kg από
τα 1.412 kg της ζητούμενης ποσότητας).

2.4.4.6 Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν άγονα, ο
διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί είτε για όλα τα είδη είτε για μέρος
αυτών.

2.4.4.7 Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητά  από  τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως
όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές), σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016,
οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν
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κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από
τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (πχ σχετικά με την
οικονομία της προμήθειας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
υπό  τις  οποίες  ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τις  εργασίες/την  πρωτοτυπία  της
προτεινόμενης  λύσης).  Εάν  και  μετά  την  παροχή  της  ανωτέρω  αιτιολόγησης  οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.

2.4.4.8 Οι  τιμές  των  προσφορών  δεν  μπορούν  να  μεταβάλλονται  κατά  τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς,
οι οικονομικοί φορείς δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε
λόγο και την ακρίβεια των υπολογισμών του, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την
οικονομική του προσφορά.

2.4.4.9 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α)  δεν δίνεται  τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται   σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για
διάστημα  έξι  (6)  μηνών  από  την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών.

Προσφορά η  οποία  ορίζει  χρόνο ισχύος  μικρότερο από τον  ανωτέρω προβλεπόμενο,
απορρίπτεται ως μη κανονική.

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 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. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας
αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς  φορείς,  που
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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  παρατείνουν  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  να  παρατείνουν  την
προσφορά τους.

Σελίδα 41



2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με  βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και  της  αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της
προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται στην παρούσα 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 - τεχνική προσφορά), 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.

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν
επιδέχονται  συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον
επιδέχονται,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  από  τον  προσφέροντα,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα  το  άρθρο  102  του  ν.  4412/2016  –  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο 42 του ν.  4782/21 –  και  την παρ.  3.1.2.1 της
παρούσας διακήρυξης.

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016 –
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρο 42 και 43 του ν. 4782/21.

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 περ. γ΄  της παρ. 4 του
άρθρου 73 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. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση.

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

η)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις
ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016.

θ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από
τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.5, περί
κριτηρίων επιλογής.
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ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

ια) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016,
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής,  ήτοι η  Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού,  εφεξής ΕΔΔ,
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  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 10η Ιουνίου 2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται  είναι  προσβάσιμα
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η
Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών,  μέσω  των  αρμόδιων
πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που
πρέπει  να  υποβάλλονται  είναι  ή  εμφανίζονται  ελλιπείς  ή  λανθασμένες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο  ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν  συγκεκριμένα έγγραφα,  να
υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να  αποσαφηνίζουν  ή  να  ολοκληρώνουν  τις  σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και
όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται  και γίνεται αποδεκτή
υπό την προϋπόθεση ότι δεν  τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι
αφορά  σε  στοιχεία  ή  δεδομένα,  των  οποίων  είναι  αντικειμενικά  εξακριβώσιμος  ο
προγενέστερος  χαρακτήρας  σε  σχέση  με  το  πέρας  της  καταληκτικής  προθεσμίας
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα .

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμε-
τοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προ-
σκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετο-
χής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το
ανωτέρω  πρακτικό.  Η  απόφαση  απόρριψης  της  προσφοράς  του  παρόντος  εδαφίου
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση
των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους
τους  προσφέροντες,  μέσω της  λειτουργικότητας της  «Επικοινωνίας» του  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκ-
δώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ΕΔΔ προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δι-
καιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγη-
ση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκλη-
ρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφο-
ρών. Το ανωτέρω πρακτικό υποβάλλεται από την ΕΔΔ στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΟΥ
Α/Β Λάρισας, προκειμένου η Διεύθυνση να λάβει γνώση.

γ)  Στη  συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει  στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  η  τεχνική  προσφορά
κρίθηκαν  αποδεκτά,  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  καταχωρούνται  οι  οικονομικές
προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της
σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς, μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας» του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού στο  ΕΣΗΔΗΣ,  να
εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που  προτείνουν  στην  προσφορά  τους,  εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η
προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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.  

3.1.2.2 Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο όργανο της  αναθέτουσας αρχής
εγκρίνει  τα  ανωτέρω  πρακτικά  εκδίδεται  απόφαση  για  τα   αποτελέσματα   όλων  των
ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική
Προσφορά») και η  αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη
μειοδότη στον οποίον πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»)  να
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του
ν.4412/16  και  την  παράγραφο  3.2  της  παρούσας,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή
δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν  κοινοποιείται  στους
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

3.2.1 Μετά την  αξιολόγηση των προσφορών,  η  αναθέτουσα αρχή αποστέλλει  σχετική
ηλεκτρονική   πρόσκληση  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  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
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2.2.3  της  διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  όσων  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 της παρούσας.

Ειδικότερα,  το  σύνολο  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  ως  άνω  παραγράφου
αποστέλλονται  από  αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

3.2.2 Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το
αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα,  στην  αναθέτουσα αρχή,  σε έντυπη μορφή και  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η ΕΔΔ, τα
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως
άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν,  η  αναθέτουσα αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να προσκομίσει  τα
ελλείποντα  δικαιολογητικά  ή  να  συμπληρώσει  τα  ήδη  υποβληθέντα  ή  να  παράσχει
διευκρινίσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο/οι  προσωρινός/οί  ανάδοχος/οί  δύναται/νται  να  υποβάλει/ουν  αίτημα,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς
την  αναθέτουσα  αρχή,  για  παράταση  της  ως  άνω  προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από
αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών,
για  όσο χρόνο απαιτηθεί  για  τη  χορήγησή τους  από τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές.  Ο
προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής
προθεσμίας  για  την  υποβολή  δικαιολογητικών όσο  και  εντός  της  προθεσμίας  για  την
προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά
την έννοια του άρθρου 102 του ν.  4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται.  Η παρούσα
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου
της  παρ.  5  του  άρθρου  79   του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.

3.2.3 Απορρίπτεται η προσφορά του/ων προσωρινού/ων αναδόχου/ων, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του/ους και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε  την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως
απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 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
αποδεικνύεται  η  μη συνδρομή των λόγων  αποκλεισμού  σύμφωνα με  την  παράγραφο
2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις  παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.9 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

3.2.4 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές  στις  προϋποθέσεις,  τις  οποίες  ο/οι  προσωρινός/οι   ανάδοχος/οι  είχε/αν
δηλώσει  με το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ότι  πληροί,   οι  οποίες
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μεταβολές επήλθαν ή για τις  οποίες  μεταβολές έλαβε/αν γνώση μετά την δήλωση και
μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του/ους. 

3.2.5 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά  ή δεν
αποδείξει  ότι:  α) δεν βρίσκεται  σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας διακήρυξης και  β)  πληροί  τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής  επιλογής τα οποία
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.9 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται. 

3.2.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την ΕΔΔ, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών
σύμφωνα με όσα ορίζονται  ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.)  και τη διαβίβασή του στο
αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης 

3.3.1  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και
της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
ενσωματώνεται  η  απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ.  α & β της  παρ.  2 του
άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της
τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί,  μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία
ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72
του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως
372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου
και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  και,  επιπλέον,  αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία  και  των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής.  Κατά της απόφασης
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την
παράγραφο  3.4  της  παρούσας.  Δεν  επιτρέπεται  η  άσκηση  άλλης  διοικητικής
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφα-
σης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής
διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ.   4 του άρθρου 372  
του ν. 4412/2016,
γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται  σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο  79Α του  ν.  4412/2016,  στην  οποία  δηλώνεται  ότι,  δεν  έχουν  επέλθει  στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και
μόνον στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύ-
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ρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και ενημερώνε-
ται η Αναθέτουσα Αρχή.

3.3.3 Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί  τον/ους  ανάδοχο/ους,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  να
προσέλθει/ουν   για  υπογραφή  της/ων  σύμβασης/εων,  θέτοντάς  του/ους  προθεσμία
δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Η
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου
εδαφίου στον/ους ανάδοχο/ουν. 

Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν την/ις ως
άνω σύμβαση/εις  μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων
ανωτέρας βίας, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του/ους και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για
τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της
παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων
197 και 198 ΑΚ.

3.3.4 Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή της
σύμβασης εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης,  με την επιφύλαξη της  ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει
από την υπογραφή του συμφωνητικού,  χωρίς να εκπέσει  η εγγύηση συμμετοχής του,
καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

3.4.1  Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η
συγκεκριμένη  δημόσια  σύμβαση  και  έχει  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής
ενωσιακής  ή  εσωτερικής  νομοθεσίας  στον  τομέα  των  δημοσίων  συμβάσεων,  έχει
δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  ανεξάρτητη  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ.
π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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 αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

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

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

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής  κατά  προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Οι  προθεσμίες  ως  προς  την  υποβολή  των  προδικαστικών  προσφυγών  και  των
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα
23:59:59 και,  αν  αυτή  είναι  εξαιρετέα  ή  Σάββατο,  όταν  περάσει  ολόκληρη η  επομένη
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

3.4.2  Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του
τυποποιημένου  εντύπου  του  Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται
ηλεκτρονικά  μέσω της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του
συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την  ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή»
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
363  Ν.  4412/2016.  Η  επιστροφή  του  παραβόλου  στον  προσφεύγοντα  γίνεται:  α)  σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής. 

3.4.3  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 προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο
368 του ν.  4412/2016 και  20 π.δ.  39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής  δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη
χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-
2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

3.4.4 Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η
ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»: 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και
7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για
τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα
κατάθεσης,  τον  πλήρη  φάκελο  της  υπόθεσης,  τα  αποδεικτικά  κοινοποίησης  στους
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική
αιτιολογία  για  την  υποστήριξη  της  προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή
πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά
έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

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
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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 προσφυγής24.

Η  άσκηση της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση για  την  άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372
ν.4412/16 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

3.4.5 Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει,  με  το  ίδιο  δικόγραφο
εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου
της  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής25.  Το  αυτό  ισχύει  και  σε  περίπτωση  σιωπηρής
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως
άνω ένδικου βοηθήματος έχει  και  η  αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει  δεκτή την
προδικαστική  προσφυγή,  αλλά  και  αυτός  του  οποίου  έχει  γίνει  εν  μέρει  δεκτή  η
προδικαστική προσφυγή.

Με την  απόφαση της  ΑΕΠΠ λογίζονται  ως συμπροσβαλλόμενες  και  όλες  οι  συναφείς
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις  ή παραλείψεις  της  αναθέτουσας αρχής,  εφόσον
έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  ως  άνω αίτησης  στο
Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με
την  προδικαστική  προσφυγή  ή  αφορούν  στη  διαδικασία  ενώπιον  της  Α.Ε.Π.Π.  ή  το
περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της
παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς
αναφορικά  με  τους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  οι  οποίοι  καθιστούν
αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της
προθεσμίας  για  την  έκδοση της  απόφασης επί  της  προδικαστικής  προσφυγής,  ενώ η
δικάσιμος  για  την  εκδίκαση  της  αίτησης  ακύρωσης δεν  πρέπει  να  απέχει  πέραν  των
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικόγραφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την
Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο
ενδιαφερόμενο,  την  κλήτευση  του  οποίου  διατάσσει  με  πράξη  του  ο  Πρόεδρος  ή  ο
προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την
κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών  υποχρεούται  επί  ποινή  απαραδέκτου  του  ενδίκου
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου.
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της
αίτησης  κατατίθεται  η  παρέμβαση  και  διαβιβάζονται  ο  φάκελος  και  οι  απόψεις  των
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο
και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα,  η παρέμβαση κοινοποιείται  με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά
μέρη  της  δίκης  εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της,  αλλιώς  λογίζεται  ως
απαράδεκτη.  Το  διατακτικό  της  δικαστικής  απόφασης  εκδίδεται  εντός  δεκαπέντε  (15)

24 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
25       Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των

υποθέσεων  του  παρόντος  είναι  το  Διοικητικό  Εφετείο  της  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής.  Κατ`
εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο
πεδίο  εφαρμογής  των  Οδηγιών  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ,  με  εκτιμώμενη  αξία  μεγαλύτερη  των
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». 
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ημερών  από  τη  συζήτηση  της  αίτησης  ή  από  την  προθεσμία  για  την  υποβολή
υπομνημάτων.

Η  προθεσμία  για  την  άσκηση  και  η  άσκηση  της  αίτησης  ενώπιον  του  αρμοδίου
δικαστηρίου  κωλύουν  τη  σύναψη  της  σύμβασης  μέχρι  την  έκδοση  της  οριστικής
δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την
πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την
άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση
υπογράφηκε  και  η  εκτέλεσή  της  ολοκληρώθηκε  πριν  από  τη  συζήτηση  της  αίτησης,
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη
της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής
είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν
είναι  άκυρη,  ο  ενδιαφερόμενος  δικαιούται  να  αξιώσει  αποζημίωση,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

3.5.1  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 ΕΔΔ. Επίσης,  αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά
από  γνώμη  της  ως  άνω  Επιτροπής,  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. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς
και  στην  περίπτωση  του  δευτέρου  εδαφίου  της  παρ.  7  του  άρθρου  105,  περί
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

3.5.2 Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  

α)  λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να
θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του
ν.4412/16, 

β)  αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει
πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται  το υπό ανάθεση
αντικείμενο, 

γ)  αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ)  αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του ν.4412/16, περί χρόνου
ισχύος προσφορών, 

στ)   για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  ιδίως,
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  

4.1.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
 

4.1.1.1 Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης,  σύμφωνα με  το  άρθρο 72  παρ.  4  του ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας
ανέρχεται  σε ποσοστό 4% επί  της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης,  χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την
υπογραφή  του  συμφωνητικού.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει
αποδεκτή,  πρέπει  να περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον  τα  αναφερόμενα στην  παρ.  12 του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5.
της παρούσας), και επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο
τελευταίος  είναι  γνωστός  ή  να  είναι  σύμφωνη  με  το  επισυναπτόμενο  Υπόδειγμα  του
Παραρτήματος IΙΙ της παρούσας. Τυχόν διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής
από  το  Υπόδειγμα  της  Υπηρεσίας,  λόγω  χρήσης  τυποποιημένων  εντύπων  από  τα
πιστωτικά  ιδρύματα,  δεν  καθιστά  την  εγγύηση  απαράδεκτη,  εφόσον  αυτή  έχει  το
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.

 4.1.1.2 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. 

 4.1.1.3 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5,  η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι
την  υπογραφή  της  τροποποιημένης  σύμβασης,  συμπληρωματική  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της
αξίας της σύμβασης. 

 4.1.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο  σύνολό της  μετά από την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

 4.1.1.5 Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016 – όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον ν. 4782/21 – , 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

Σελίδα 52



τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.

 4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και  ότι  θα εξακολουθήσει  να μην ενεργεί  κατ`  αυτόν τον τρόπο κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι  θα δηλώσει  αμελλητί  στην αναθέτουσα αρχή,  από τη στιγμή που λάβει γνώση,
οποιαδήποτε  κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων
(προσωπικών,  οικογενειακών,  οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και  υπαλλήλων ή συνεργατών
τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας)
και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση
και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι  υποχρεώσεις και  οι  απαγορεύσεις  της ρήτρας αυτής ισχύουν,  αν ο ανάδοχος είναι
ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί.
Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και
των υπεργολάβων του. 

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 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 2.2.8.2 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
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131
του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του
άρθρου  132  του  ν.  4412/2016,  κατόπιν  γνωμοδότησης  του  αρμοδίου  οργάνου  της
αναθέτουσας αρχής.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο
203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση
καταγγελίας  για  όλους  λόγους  της  παραγράφου  4.6,  πλην  αυτού  της  περ.  (α),  η
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης
οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει-ουν  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  της
συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να  αναλάβει/ουν  το  ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν
θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η

Σελίδα 53



σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα
αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της  προθεσμίας
θεωρείται  ως  απόρριψη  της  πρότασης.  Αν  αυτός  δεν  δεχθεί  την  πρόταση  σύναψης
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης,
ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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.

δ) Ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της
σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) Ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί  σε διαδικασία  εξυγίανσης και  δεν τηρεί  τους  όρους αυτής ή εάν βρεθεί  σε
οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση,  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει
τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι  ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) Ο ανάδοχος παραβεί  αποδεδειγμένα τις  υποχρεώσεις  του που απορρέουν
από  την  δέσμευση  ακεραιότητας  της  παρ.  4.3.2.  της  παρούσας,  ως  αναλυτικά
περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1  Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται από τον Διαχειριστή Χρηματικού της
ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, κατόπιν σχετικού ελέγχου – έγκρισης των δικαιολογητικών από το Τμ.
Εκμεταλλεύσεων. Η πληρωμή θα γίνεται συγκεντρωτικά ανά εβδομάδα, δεκαπενθήμερο ή
μήνα με απευθείας πληρωμή από το Ταμείο ή με κατάθεση των χρημάτων σε λογαριασμό
του προμηθευτή. Προς τούτο θα εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης ή Επιταγή. 

5.1.2  Ειδικότερα,  η  πληρωμή  θα  γίνεται  στο  100%  της  συμβατικής  αξίας  μετά  την
οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  αγαθών  (άρθρα  200  και  208  του
Ν.4412/16) από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων
ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του οικονομικού φορέα. 

5.1.3  Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία στο χρόνο που θα του
ζητηθεί, τον αριθμό λογαριασμού (κατά ΙΒΑΝ) της επιχείρησης και την Τράπεζα μέσω της
οποίας θα γίνει η εξόφληση. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ. Η εξόφληση του
αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά του άρθρου 200 του Ν.4412/16 και
την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή είσπραξη απαιτήσεων από
το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο θα ζητηθεί από τις
αρμόδιες, για τον έλεγχο και την εξόφληση, υπηρεσίες. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται:

5.1.3.1  Τιμολόγιο πώλησης αγαθών.

5.1.3.2  Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση
από  αρμόδια  Αρχή  (ΑΑΔΕ),  ότι  ο  ανάδοχος  είναι  ενήμερος  για  τα  χρέη  του  στη
φορολογική διοίκηση.

5.1.3.3  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο  να προκύπτει  ότι  ο  ανάδοχος είναι  ενήμερος ως προς τις  εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

5.1.3.4 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
και θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των
παραπάνω εδαφίων 5.1.3.2 και 5.1.3.3  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5.1.4  Επισημαίνεται ότι η προείσπραξη Φ.Ε. 4% θα παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
(επί της καθαρής συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων),
σύμφωνα με το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, ενώ η Υπηρεσία επιβαρύνεται με  ΦΠΑ 13%.

5.1.5  Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

5.1.5.1 Ο ανάδοχος έχει καταθέσει στην Υπηρεσία όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά
πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ.).

5.1.5.2 Η  παραλαβή  δεν  έχει  γίνει  με  παρατηρήσεις  και  ως  εκ  τούτου  δεν
συντρέχει περίπτωση έκπτωσης ή επιβολής ποινικών ρητρών εις βάρος του αναδόχου.

5.1.6  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:
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5.1.6.1 Τις  προβλεπόμενες  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  αυτές  εκάστοτε
καθορίζονται (0,13468% για τα είδη τροφοδοσίας).

5.1.6.2 Το  κόστος  μεταφορικών,  εκφορτωτικών  και  λοιπών  εξόδων  έως  την
οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των  ειδών  από  τα  αρμόδια  Όργανα  της
Υπηρεσίας.

         5.1.6.3   Το κόστος των προβλεπόμενων εργαστηριακών ελέγχων.

5.1.7 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον :

5.1.7.1 Με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων  ή  άλλων  Οργανισμών,  η  οποία  κατά  νόμο  βαρύνει  τον  παρέχοντα  την
προμήθεια ανάδοχο.

5.1.7.2 Με  φόρους,  δασμούς,  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων  και  κάθε  άλλη  νόμιμη
επιβάρυνση  καθώς  και  κάθε  άλλου  είδους  δαπάνη  που  πιθανόν  πραγματοποιήσει  ο
προσφέρων.

5.1.8  Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ημερών από
την  υποβολή  του  τιμολογίου  από  τον  ανάδοχο,  η  Υπηρεσία  καθίσταται  υπερήμερη,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην  οδηγία  2011/7  της  16-02-2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό
καταβάλλεται  έντοκα,  εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου,  σε επιτόκιο το
οποίο  είναι  ίσο  προς  το  σύνολο  του  επιτοκίου  αναφοράς  (το  επιτόκιο  που  ορίζει  η
Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  για  τις  πλέον  πρόσφατες  βασικές  της  πράξεις
αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.

5.1.9  Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών
διενέξεων.

5.1.10  Οι οικονομικοί φορείς επιβαρύνονται με κρατήσεις ποσοστού 0,13468%, οι οποίες
αναλύονται ως κατωτέρω: 

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%

Χαρτόσημο 0,0039%

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,00078%

ΣΥΝΟΛΟ 0,13468%

5.1.11  Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν αυτή
οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε
λανθασμένη έκδοση αυτών,  σε συμβατικές  παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι  παράγοντες
άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου - Κυρώσεις 

5.2.1 Στον οικονομικό φορέα επιβάλλονται, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής
και γνωμοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής, οι προβλεπόμενες, ανά περίπτωση στο πα-
ρόν Άρθρο, κυρώσεις.

5.2.2    Όσον αφορά στις περιπτώσεις μη τήρησης οποιουδήποτε όρου της Σύμβα-
σης, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
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5.2.2.1 Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη σύσταση προς τον οικονομικό φορέα.

5.2.2.2 Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο χίλια ευρώ (€1.000,00).

5.2.2.3 Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00).

5.2.2.4 Για την τέταρτη παράβαση, πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00).

5.2.2.5 Για την πέμπτη παράβαση, έκπτωση από τη Σύμβαση.

5.2.3 Όσον αφορά σε προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή και
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κα-
τανάλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Τ.Π. και στις διατάξεις της σχετικής νομοθε-
σίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

5.2.3.1 Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες (τοξικές
ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους του.

5.2.3.2 Προϊόντα  ακατάλληλα  για  ανθρώπινη  κατανάλωση θεωρούνται  όσα
υπέχουν μόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθε-
ση (Ν.4235/14).

5.2.2.3 Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβάλλεται:

5.2.3.3.1 Για  την  πρώτη  παράβαση,  πρόστιμο  πέντε  χιλιάδες  ευρώ
(€5.000). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενημέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στη ΔΥΓ/
ΓΕΑ. Επιπλέον, διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και διορθωτικές
ενέργειες για το συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτών των
ενεργειών με ανάλογο αποδεικτικό από τον προμηθευτή. Για το χρονικό διάστημα που θα
μεσολαβήσει, οι Μονάδες μπορούν να προμηθεύονται τις ποσότητες των απαιτούμενων
ειδών από άλλον οικονομικό φορέα, επιβαρύνοντας το συμβασιούχο με την επιπλέον δια-
φορά που θα προκύψει στην τιμή.

5.2.3.3.2 Για τη δεύτερη παράβαση ή σε περίπτωση που δεν αποκατα-
σταθεί η πρώτη, έκπτωση από τη σύμβαση.

5.2.4 Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων του άρθρου 5.2.2, ενδεικτικά (και
όχι περιοριστικά) αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

5.2.4.1  Αδυναμία υλοποίησης παραγγελιών.

5.2.4.2  Χρονική καθυστέρηση στην παράδοση των ειδών άνω των 48 ωρών.

5.2.4.3  Άρνηση αντικατάστασης ειδών μη ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις ή
αντικατάσταση αυτών με χρονική καθυστέρηση άνω των 24 ωρών.

5.2.4.4   Επαναλαμβανόμενη (άνω των τριών φορών) απαίτηση της Υπηρεσίας για
αντικατάσταση μη κανονικών προϊόντων, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση του οικο-
νομικού φορέα. Επισημαίνεται ότι προϊόντα μη κανονικά θεωρούνται όσα δεν πληρούν τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας, την επισή-
μανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση (Ν.4235/14).

5.2.4.5  Μη ύπαρξη των προβλεπόμενων συνθηκών κατά τη συσκευασία και τη με-
ταφορά των προϊόντων.

5.2.4.6 Μη τήρηση γενικότερα της ισχύουσας νομοθεσίας και των Τεχνικών Προ-
διαγραφών,  καθώς  και  των  συμβατικών  υποχρεώσεων,  όπως  αυτές  ορίζονται  στους
όρους.

5.2.4.7  Μη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα στις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

5.2.5 Πέραν των αναφερομένων στις παρ.  5.2.2.5 και 5.2.3.3.2  ανωτέρω, ο ανάδοχος
δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος εάν δεν εξασφαλίσει την ανανέωση ισχύος του Πιστοποιη-
τικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
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5.2.6 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος:

5.2.6.1 Για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβα-
σης.

5.2.6.2  Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

5.2.7 Η Υπηρεσία κηρύσσει τον οικονομικό φορέα έκπτωτο και του επιβάλει, με απόφα-
ση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, τις προβλεπόμε-
νες από το Άρθρο 203 του Ν.4412/16 κυρώσεις, ήτοι: 

5.2.7.1 Ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβα-
σης.

5.2.7.2 Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτου-
σας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβα-
σης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη δια-
δικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου
δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα
αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται
με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμ-
βάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προση-
κόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προση-
κόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κη-
ρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφα-
ση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μη-
νών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον
κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

5.2.7.3 Προσωρινό αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από το σύνολο συμβάσε-
ων προμηθειών της Υπηρεσίας.

5.2.8 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συναφθείσα σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστε-
ρα από γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου:  

α) Στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβα-
σης.
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β) Στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που εί-
ναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου
εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) Εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την
ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκε-
κριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου
να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της ανω-
τέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδο-
χος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρ-
χής.

5.2.9 Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της Υπηρεσίας για
κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του οι-
κονομικού φορέα να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

5.2.10 Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση όρου της
Σύμβασης από τον οικονομικό φορέα, εισπράττεται από όσα ο οικονομικός φορέας έχει
λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανε-
πάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημο-
σίων εσόδων. Επίσης με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα ποσά που
προέρχονται  από ποινικές ρήτρες.  Η διαδικασία  είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει
μετά τη λήψη από τον οικονομικό φορέα της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ.

5.2.11  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι κυρώσεις επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυ-
νάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου – Κυρώσεις),
6.1 (Χρόνος και τόπος παράδοσης αγαθών), 6.2 (Μεταφορά – Παράδοση – Παραλαβή -
Αντικατάσταση- Απόρριψη Αγαθών), 6.3 ( Υγειονομικός έλεγχος αγαθών) καθώς και κατ’
εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσί-
ας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημε-
ρών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφα-
σης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότη-
ση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ 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 απορρι-
φθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή
να οριστικοποιηθεί.
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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. 4412/2016.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η
τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016
και  την  παράγραφο  5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε
από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας
αν ασκείται  από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας  δεν σωρεύεται
αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

5.5  Λοιπές Υποχρεώσεις – Δεσμεύσεις του αναδόχου

5.5.1 Η  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  αποτελεί  σημαντική  αρχή  για  την  προστασία  του
προσωπικού  και  ως  εκ  τούτου  ο  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  να  συμμορφώνεται
πλήρως και να τηρεί όλες τις σχετικές υγειονομικές, αγορανομικές και άλλες διατάξεις.

5.5.2 Όλα τα είδη θα τηρούν πλήρως τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και όλες
οι  διαδικασίες σε όλα τα στάδια από την αρχή της αλυσίδας (παραγωγή, παρασκευή,
επεξεργασία,  συσκευασία,  αποθήκευση,  διακίνηση)  έως την παράδοση των ειδών,  θα
υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

5.5.3 Τα προϊόντα θα είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η επεξεργασία και
η  συσκευασία  τους  θα  είναι  αυτή  του  εμπορίου,  με  ευδιάκριτη  σήμανση  όπου  θα
αναγράφεται  το  καθαρό  βάρος,  η  προέλευση,  η  ημερομηνία  συσκευασίας  και  λήξης,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον αγορανομικό κώδικα και σε
κάθε  περίπτωση,  σύμφωνη  με  το  πνεύμα  του  ΚΤΠ  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις, καθώς και τους κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων.

5.5.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί εντός των αποθηκών του τα είδη του Πίνακα
του άρθρου  2.4.3.2.2 στις  προβλεπόμενες ποσότητες καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και να τα διαθέτει ανά πάση στιγμή στη Μονάδα αν και εφόσον απαιτηθεί.

5.5.5 Το προσωπικό του οικονομικού φορέα που θα μεταβαίνει στις Μονάδες, θα πρέπει
να  έχει  εξουσιοδότηση από  το  γραφείο  Ασφάλειας  για  την  είσοδό του,  να επιδεικνύει
άψογη συμπεριφορά έναντι του Οργάνων της Υπηρεσίας και να σέβεται τους νόμους και
τον κανονισμό λειτουργίας των Μονάδων.

5.5.6 Ο οικονομικός φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά)  για  κάθε  ατύχημα  που  τυχόν  θα  συμβεί  στο  εισερχόμενο  στις  Μονάδες
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι δεν
θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση από την ΠΑ και ότι θα
τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1   Χρόνος και τόπος παράδοσης αγαθών

6.1.1 Απαιτούνται τμηματικές παραδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

6.1.2 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 24 ή 48 ωρών (κατά περίπτωση, βλέπε
Τεχνική Περιγραφή εκάστου είδους) από την τοποθέτηση της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή
έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα των Μονάδων. Η συχνότητα αυτών θα καθορίζεται
από  τις  καθημερινές  ανάγκες  των  Διαχειρίσεων  Τροφοδοσίας,  των  Λεσχών  και  των
Κυλικείων των Μονάδων.

6.1.3 Τα  υπό  προμήθεια  είδη  θα  παραδίδονται  στις  Διαχειρίσεις  Τροφοδοσίας,  στις
Λέσχες  και  τα  Κυλικεία  των  Μονάδων,  καθημερινά  και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  και
Κυριακές - Αργίες, εντός 24 ή 48 ωρών από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή
έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα των Μονάδων, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής. Τα
υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με έξοδα του προμηθευτή στο χώρο που θα του
υποδειχθεί από την εκάστοτε Μονάδα και η παραλαβή τους θα γίνεται από τις αρμόδιες
Επιτροπές. 

6.1.4 Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των ειδών πρέπει να
είναι καθαρά και απολυμασμένα, κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων, με την απαιτούμενη
ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που μεταφέρουν. Η τήρηση των
υγειονομικών συνθηκών μεταφοράς των προϊόντων αποτελεί  αποκλειστική ευθύνη του
προμηθευτή.

6.1.5 Τα είδη θα παραδίδονται στις συσκευασίες που προβλέπονται στους όρους και στις
Προδιαγραφές  του  Παραρτήματος  Ι  της  παρούσας,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις.

6.2  Μεταφορά –  Παράδοση –  Παραλαβή –  Αντικατάσταση  –  Απόρριψη
Αγαθών 

6.2.1 Η μεταφορά και  παράδοση των υπό προμήθεια  ειδών θα πραγματοποιηθεί  με
δαπάνη του αναδόχου στην 110ΠΜ (Αεροπορική Βάση Λάρισας) και στη ΔΑΚ (Ελευθέριο
Λάρισας)  και  ειδικότερα  στους  χώρους που θα υποδειχθούν  από  το  προσωπικό  των
Μονάδων.  Το κόστος για την παράδοση των αγαθών (μεταφορικά,  φορτοεκφορτώσεις
κλπ) βαραίνουν τον ανάδοχο.

6.2.2 Το προσωπικό του οικονομικού φορέα που θα μεταβαίνει στις Μονάδες, θα πρέπει
να  έχει  εξουσιοδότηση  εισόδου  από  το  Γραφείο  Ασφάλειας,  να  επιδεικνύει  άψογη
συμπεριφορά έναντι  του Οργάνων της Υπηρεσίας και να σέβεται τους νόμους και τον
κανονισμό λειτουργίας των Μονάδων.

6.2.3 Η παραλαβή των ειδών εντεταγμένων εκμεταλλεύσεων γίνεται από τις Επιτροπές
Παραλαβής,  τις  Επιτροπές  Ωνίων  καθώς  και  την  Υγειονομική  Υπηρεσία  (εφόσον  το
απαιτεί  η  φύση  των  αγαθών).  Οι  ως  άνω  Επιτροπές,  αφού  διενεργήσουν  τους
προβλεπόμενους ελέγχους,  θα βεβαιώνουν αυτοδίκαια  τη συμφωνία  των ειδών με τις
προδιαγραφές  της  σύμβασης,  οπισθογράφοντας  τα  δελτία  αποστολής/  τιμολόγια  των
ειδών.  Σε  περίπτωση που  κάποιο  είδος  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από τους όρους  της
σύμβασης, οι Επιτροπές θα εισηγούνται την απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως
τους λόγους απόρριψης.

6.3.4 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής διαπιστώσει
ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι μη κανονικά (σήμανση, ενδείξεις, επωνυμία, ταυτοποίηση
είδους,  κλπ.),  επιστρέφει τα είδη στον οικονομικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται  να τα
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αντικαταστήσει  εντός  24  ωρών  και  συντάσσει  Πρωτόκολλο  Απόρριψης.  Όταν  γίνει  η
αντικατάσταση, συντάσσεται νέο Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο επισυνάπτεται στο
αρχικό, ώστε να βεβαιώνεται η επίλυση της εκκρεμότητας.

6.2.5 Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  παραλαμβάνει  και  να  αντικαθιστά  τα
αλλοιωμένα  και  μη  διαθέσιμα  είδη,  καθώς  και  τα  είδη  για  τα  οποία  έχει  παρέλθει  η
ημερομηνία ανάλωσής τους,  χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε περίπτωση άρνησής
του,  επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.2.6 Εφόσον  υπάρχουν  ενδείξεις  ότι  ένα  τρόφιμο  είναι  ακατάλληλο  για  ανθρώπινη
κατανάλωση (ουσιώδεις  μακροσκοπικές  αλλοιώσεις,  χαρακτηριστική  οσμή,  κλπ.),  τότε
αυτό δεν παραλαμβάνεται αλλά δεσμεύεται και καλείται ειδικά καταρτισμένο προσωπικό
(Αξιωματικός Κτηνίατρος ή Ιατρός) προς εκτίμηση της κατάστασης.

6.2.7 Σε περίπτωση δειγματοληψίας, αν το αρμόδιο εργαστήριο αποφανθεί ότι τα υπό
προμήθεια είδη είναι μη κανονικά ή επιβλαβή για την υγεία ή ακατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση, τότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα περί επιβολής κυρώσεων.

6.3 Υγειονομικός έλεγχος αγαθών

6.3.1 Σε κάθε παραλαβή και για όλα τα είδη θα διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος από
την  αρμόδια  Επιτροπή  της  κάθε  Μονάδας,  η  οποία  θα  βεβαιώνει  αυτοδίκαια,  με  την
οπισθογράφηση του  αντίστοιχου  Δελτίου  Αποστολής ή Τιμολογίου,  την καταλληλότητα
των ειδών.

6.3.2 Η Υπηρεσία,  κατά την κρίση της,  δύναται  να λαμβάνει  δείγματα των ειδών,  τα
οποία  θα  προσκομίζονται  στο  Στρατιωτικό  Χημείο  ή  σε  αντίστοιχο  Χημείο  (όταν  δεν
υπάρχει Στρατιωτικό), για τη διενέργεια μικροβιολογικού ελέγχου, χημικής ανάλυσης και
των ελέγχων που προβλέπονται  στο  Παράρτημα  IV του  Κανονισμού  (ΕΚ)  υπ’  αριθμ.
1148/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2001.

6.3.3 Όταν θα διενεργείται δειγματοληψία, είναι απαραίτητη η παρουσία του οικονομικού
φορέα  ή  εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου  αυτού  που  θα  υπογράφει  το  σχετικό
Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ο εκπρόσωπός
του  αρνηθεί  να  υπογράψει  ή  δεν  προσέλθει  παρά  την  ενημέρωσή  του,  η  αρμόδια
Επιτροπή  θα  το  καταγράφει  στο  Πρωτόκολλο  και  θα  διενεργεί  κανονικά  την
δειγματοληψία.

6.3.4 Κατά τη  δειγματοληψία  θα πρέπει  να  τηρούνται  οι  όροι  που καθορίζονται  στις
οδηγίες  του  ΕΦΕΤ και  στην  Εθνική  και  Κοινοτική  νομοθεσία.  Στην  περίπτωση που  ο
οικονομικός  φορέας  ή  ο  εκπρόσωπός  του  κατά  την  υπογραφή  του  Πρωτοκόλλου
αναγράψει  σε  αυτό  ότι  επιθυμεί  την  κατ’  έφεση  εξέταση  ή  τον  επανέλεγχο  (όπως
προβλέπεται  στη  ισχύουσα  νομοθεσία  ανάλογα  με  τη  φύση  του  προϊόντος),  τότε  η
Επιτροπή  θα λαμβάνει  και  θα  αποστέλλει  στο  εργαστήριο  αντίστοιχα  αντιδείγματα,  οι
ποσότητες των οποίων θα αναγράφονται στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας τροφίμων.

6.3.5 Το  κόστος  των  μικροβιολογικών,  χημικών,  ιστολογικών,  εργαστηριακών,
εξετάσεων/  αναλύσεων,  κλπ.  βαρύνει  τον  οικονομικό  φορέα  (Απόφαση  ΚΥΑ  Φ.800/
87/131377/Σ.1896-ΦΕΚ 1401/ΤΒ’/6-8-07). Ο οικονομικός φορέας επιβαρύνεται επίσης με
το κόστος των κατ’ έφεση εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και με την αντικατάσταση της
ποσότητας των δειγμάτων.

6.3.6 Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέχρι μία (1) φορά το μήνα ή μέχρι δώδεκα (12)
κατ’  έτος.  Η ΠΑ δύναται να διενεργήσει κατά την κρίση της επιπλέον ελέγχους,  το δε
κόστος αυτών (των επιπλέον) βαρύνει την Υπηρεσία.

6.3.7 Τα αποτελέσματα των ελέγχων – δειγματοληπτικών εξετάσεων θα πρέπει να είναι
απολύτως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Τ.Π. και στην Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία
τροφίμων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα οι προβλεπόμενες
κυρώσεις.
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6.3.8 Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων,
μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  48  ωρών  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.

6.3.9 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.

  Λάρισα,  24 Μαΐου 2022

Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Κουρουμάνης

Επιτελάρχης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΞΙΑ
(€)

110ΠΜ ΔΑΚ

1
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ

(του 1kg)
ΚΙΛΟ 1.400 12 1.412 0,85 1.200,20

2
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ

(του 1kg)
ΚΙΛΟ 360 2 362 1,80 651,60

3
ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ

(των 12kg)
ΚΙΛΟ 760 60 820 0,60 492,00

4
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 65 6 71 8,90 631,90

5
ΡΙΓΑΝΗ
(του 1kg)

ΚΙΛΟ 60 5 65 6,50 422,50

6
ΚΕΤΣΑΠ

(των 4-5kg)
ΚΙΛΟ 700 180 880 1,10 968,00

7

ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ
ΚΑΛΑΜΩΝ 

140-160 τεμ/kg
(των 3kg)

ΚΙΛΟ 1.050 100 1.150 4,90 5.635,00

8
ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ

(των 4 kg)
ΚΙΛΟ 120 16 136 9,00 1.224,00

9
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

(των 4 kg)
ΚΙΛΟ 160 16 176 9,00 1.584,00

10
ΖΩΜΟΣ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
(των 4 kg)

ΚΙΛΟ 400 16 416 9,00 3.744,00

11
ΖΩΜΟΣ ΣΑΦΡΑΝ

(των 4 kg)
ΚΙΛΟ 20 1 21 12,00 252,00

12
ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ
(των 20 gr)

ΚΙΛΟ 15 1 16 3,50 56,00

13
ΠΙΚΛΕΣ

(των 3kg – 
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ)

ΚΙΛΟ 400 12 412 2,20 906,40
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14
ΦΡΥΓΑΝΙΑ 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ
(των 10 kg)

ΚΙΛΟ 230 0 230 1,50 345,00

15
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΣ
(του 1kg)

ΚΙΛΟ 20 2 22 7,00 154,00

16
ΔΑΦΝΗ ΦΥΛΛΑ

(του 0,5 kg)
ΚΙΛΟ 25 2 27 8,00 216,00

17
ΜΠΕΣΑΜΕΛ

(του 1 kg)
ΚΙΛΟ 200 12 212 6,90 1.462,80

18
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ

(του 1kg)
ΚΙΛΟ 13 1 14 12,00 168,00

19
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ

(του 1kg)
ΚΙΛΟ 15 1 16 19,00 304,00

20
ΘΥΜΑΡΙ
(του 1kg)

ΚΙΛΟ 20 1 21 9,50 199,50

21
ΚΑΝΕΛΑ 

ΚΟΜΜΕΝΗ
(του 1kg)

ΚΙΛΟ 12 1 13 7,90 102,70

22
ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 20 2 22 7,50 165,00

23
ΚΑΡΥ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 30 4 34 5,50 187,00

24
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 15 1 16 5,50 88,00

25
ΚΥΜΙΝΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 15 2 17 12,00 204,00

26
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ
(ΤΩΝ 500 gr)

ΚΙΛΟ 10 0 10 9,00 90,00

27
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 13 1 14 25,00 350,00

28
ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΜΜΕ-

ΝΟ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 15 2 17 12,00 € 204,00

29
ΜΠΑΧΑΡΙ ΧΟΝΤΡΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 15 2 17 13,00 221,00

30
ΜΠΟΥΚΟΒΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 11 1 12 10,50 126,00

31
ΠΑΠΡΙΚΑ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 15 4 19 10,50 199,50

32
ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΓΛΥΚΟ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 50 4 54 12,00 648,00

33
ΠΙΠΕΡΙ ΛΕΥΚΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 10 0 10 15,00 150,00

34
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ

ΑΚΟΠΟ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 15 0 15 12,00 180,00

35
ΠΙΠΕΡΙ ΜΙΧ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 10 0 10 14,00 140,00

36
ΔΥΟΣΜΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΣ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 11 2 13 6,80 88,40
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37
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
(ΤΩΝ 10 kg)

ΚΙΛΟ 500 380 880 0,80 704,00

38
ΒΟΥΤΥΡΟ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 15 2 17 8,90 151,30

39
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 330 5 335 2,20 737,00

40

ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥ-
ΛΟΥΡΑ – ΝΤΑΚΟΣ

ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ
(ΤΩΝ 8 kg)

ΚΙΛΟ 250 0 250 4,20 1.050,00

41
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

(ΤΩΝ 2kg)
ΚΙΛΟ 150 20 170 2,90 493,00

42
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
(ΤΩΝ 4-5kg)

ΚΙΛΟ 470 90 560 1,00 560,00

43
ΚΑΠΑΡΗ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 30 0 30 5,50 165,00

44 CRANBERRY ΚΙΛΟ 50 0 50 7,50 375,00

45 ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΙΑ ΚΙΛΟ 60 0 60 4,50 270,00

46
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ (ΧΩ-
ΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ)

ΚΙΛΟ 5 0 5 7,50 37,50

47
ΒΕΡΥΚΟΚΟ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ
ΚΙΛΟ 5 0 5 8,80 44,00

48 ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ ΚΙΛΟ 10 0 10 4,90 49,00

49 ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ ΚΙΛΟ 40 0 40 10,90 436,00

50 ΣΥΚΑ ΚΙΛΟ 40 0 40 9,50 380,00

51
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΑΝΑΝΑΣ ΡΟΔΕΛΑ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 40 0 40 2,90 116,00

52
ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 

ΦΛΙΔΑ
(500gr)

ΤΕΜ. 300 0 300 7,90 2.370,00

53

ΨΩΜΑΚΙΑ
BURGER 80gr (ΣΥ-
ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ)

ΤΕΜ. 480 0 480 2,00 960,00

54
ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΦΛΙΔΑ

(ΤΟΥ 1kg)
ΤΕΜ. 30 0 30 11,90 357,00

55
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT)

ΤΕΜ. 70 0 70 0,80 56,00

56
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

(ΤΟΥ 1lt)
ΤΕΜ. 1.280 50 1.330 4,40 5.852,00

57 ΓΑΛΑ ΟΜΟΓΕΝΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΟ (1 LT
ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥ-

ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑ-
ΠΑΚΙ ΠΛΗΡΕΣ

ΤΕΜ. 800 0 800 0,98 784,00
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3,5% ΛΙΠΑΡΑ)

58

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩ-
ΜΕΝΟ (15gr ΑΤΟ-

ΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥ-
ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗ-

ΡΕΣ 7,5% ΛΙΠΑΡΑ)

ΤΕΜ. 3.500 0 3.500 0,08 280,00

59
ΜΕΛΙ

(ΤΩΝ 900 gr)
ΤΕΜ. 150 0 150 6,50 975,00

60

ΜΕΛΙ
(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙ-

ΔΑ – ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ
200 ΜΕΡΙΔΩΝ)

ΤΕΜ. 4.000 1.200 5.200 0,14 728,00

61
ΑΥΓΑ

(ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ-
ΣΑΙΟΥ)

ΤΕΜ. 22.800 300 23.100 0,16 3.696,00

62
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
(ΤΩΝ 410 gr)

ΤΕΜ. 1.500 520 2.020 0,80 1.616,00

63
ΣΚΟΡΔΟΠΟΛΤΟΣ

(ΤΟΥ 1kg)
ΤΕΜ. 130 2 132 7,50 990,00

64

ΚΡΕΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
– LUNCHEON

MEAT (ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΙΑ 200 gr)

ΤΕΜ. 3.000 100 3.100 1,60 4.960,00

65
ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

(ΤΩΝ 1,5gr)
ΤΕΜ. 8.000 1.200 9.200 0,06 552,00

66

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
ΜΕΡΙΔΕΣ

(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙ-
ΔΑ)

ΤΕΜ 2.000 0 2.000 0,06 120,00

67

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕ-
ΡΙΔΕΣ (ΤΩΝ 20 gr/

ΜΕΡΙΔΑ – ΠΑΚΕΤΟ
ΤΩΝ 180 ΜΕΡΙ-

ΔΩΝ)

ΤΕΜ. 6.000 1.200 7.200 0,06 432,00

68
ΧΑΛΒΑΣ

(ΤΩΝ 2,5 kg)
ΤΕΜ. 50 33 83 11,00 913,00

69
ΝΤΟΜΑΤΑ ΛΙΑΣΤΗ

(ΤΩΝ 3 kg)
ΤΕΜ. 30 0 30 14,50 435,00

70
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

(ΤΩΝ 5 kg)
ΤΕΜ. 200 40 240 7,50 1.800,00

71
ΕΤΟΙΜΟ

DRESSING
(ΤΩΝ 0,5 lt)

ΤΕΜ. 10 0 10 6,00 60,00

72
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ

(ΤΩΝ 5 lt)
ΤΕΜ. 70 0 70 8,90 623,00

73
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ

ΓΛΑΣΟ
(ΤΩΝ 0.5 lt)

ΤΕΜ. 20 0 20 6,50 130,00

74

ΤΟΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙ-
ΣΜΕΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡ-

ΒΑ
(ΗΛΙΕΛΑΙΟ-ΝΕΡΟ-

ΑΛΑΤΙ)
(ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

1.705gr)

ΤΕΜ. 80 0 80 10,90 872,00
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75
ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ
(ΤΩΝ 390 ml)

ΤΕΜ. 100 0 100 0,35 35,00

76
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΜ-
ΜΕΝΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

(ΤΩΝ 3 kg)
ΤΕΜ. 120 10 130 4,40 572,00

77
ΚΟΝ ΚΑΣΕ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΤΕΜ. 2.100 0 2.100 1,50 3.150,00

78
ΚΡΟΥΤΟΝ 

ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ
(ΤΩΝ 0,5 kg)

ΤΕΜ. 200 0 200 5,50 1.100,00

79
ΞΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΤΩΝ 390 ml)

ΤΕΜ. 2.200 300 2.500 0,30 750,00

80
ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟ-

ΝΙΟΥ
(ΤΩΝ 340 ml)

ΤΕΜ. 2.200 300 2.500 0,25 625,00

81
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

(ΤΩΝ 10 kg)
ΚΙΛΟ 120 70 190 3,10 589,00

82
ΖΑΜΠΟΝ
ΠΙΚ-ΝΙΚ

(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 0 100 2,65 265,00

83
ΜΠΕΙΚΟΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(ΤΟΥ 1 kg)

ΚΙΛΟ 400 70 470 5,30 2.491,00

84
ΖΑΜΠΟΝ (ΦΕΤΕΣ)

ΧΥΜΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΚΙΛΟ 300 70 370 2,70 999,00

85
ΚΟΥΣΚΟΥΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 50 0 50 1,70 85,00

86
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕ-

ΤΡΙΟ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 2.000 0 2.000 0,95 1.900,00

87
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 50 0 50 3,80 190,00

88
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙ-

ΔΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 0 100 0,90 90,00

89
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟ-

ΦΤΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 1.200 0 1.200 0,90 1.080,00

90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΛΑΖΑΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 1.500 0 1.500 0,90 1.350,00

91
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2

(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΙΛΟ 1.000 60 1.060 0,90 954,00

92
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΠΕΝΝΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 800 120 920 0,90 828,00

93
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 0 100 1,80 180,00

94
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6

(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΙΛΟ 2.000 360 2.360 0,90 2.124,00

95
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 120 220 2,90 638,00
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96
ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 0 100 3,70 370,00

97
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ

(ΤΩΝ 5 kg)
ΚΙΛΟ 600 0 600 1,15 690,00

98
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

(ΤΩΝ 5 kg)
ΚΙΛΟ 500 0 500 1,30 650,00

99
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ

(ΤΩΝ 25 kg)
ΚΙΛΟ 3.600 360 3.960 1,05 4.158,00

100
ΡΕΒΥΘΙΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΙΛΟ 250 0 250 2,10 525,00

101
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

(ΤΩΝ 25 kg)
ΚΙΛΟ 250 150 400 1,15 460,00

102
ΓΙΓΑΝΤΕΣ
(ΤΟΥ 1 kg)

ΚΙΛΟ 250 0 250 3,95 987,50

103
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 20 0 20 2,70 54,00

104
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ

ΜΕΤΡΙΑ
(ΤΩΝ 25 kg)

ΚΙΛΟ 250 150 400 1,85 740,00

105
ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΤΩΝ 4 kg)

ΚΙΛΟ 500 0 500 1,95 975,00

106
ΠΑNΤΖΑΡΙΑ 
ΒΡΑΣΜΕΝΑ
(ΤΩΝ 4 kg)

ΚΙΛΟ 500 90 590 0,95 560,50

107
ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ 

ΜΕ ΤΥΡΙ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΚΙΛΟ
150

0 150 4,40 660,00

108
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ

(ΤΩΝ 2 kg)
ΚΙΛΟ 800 60 860 2,55 2.193,00

109

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝ-

ΚΦΟΥΡΤΗΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΚΙΛΟ - 90 90 3,00 270,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 92.177,30

Φ.Π.Α. 13% (€) 11.983,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 104.160,35

ΜΕΡΟΣ  Β  –  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΥΠΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΓΑΘΩΝ

Είδη Παντοπωλείου

Τα χορηγούμενα είδη να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται κατά εί-
δος, στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & αντικειμένων κοινής χρήσης και να έχουν τους
οργανοληπτικούς χαρακτήρες χαρακτηριστικούς του εκάστου είδους.

Να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Κτηνιατρικές και Υγειονο-
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μικές διατάξεις.
Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να

αναγράφεται η εμπορική τους ονομασία.
Να  μην  έχουν  παρασκευασθεί  με  γενετικά  τροποποιημένα  υλικά  Κανονισμός

1829/2003,  σχετικά  με  την  ιχνηλασιμότητα  και  την  επισήμανση  γενετικώς  τροποποιη-
μένων οργανισμών.

Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ου-
σίας.

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγω-
γής και λήξης. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα. Η αναγραφή
των ενδείξεων να είναι με ευανάγνωστα γράμματα από χρώμα ή μελάνι ή άλλο 
μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες θα είναι
σύμφωνα με τις  κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.

Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 
ΦΕΚ Β 2090/31- 7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό καταναλωτή
καθώς και  σε αυτά που διατίθενται  σε εστιατόρια,  νοσοκομεία,  καντίνες και άλλες πα-
ρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις με ευδιάκριτα
και ανεξίτηλα γράμματα, στην ελληνική  γλώσσα:

α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.
β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα αναγράφονται κατά σειρά ελαττούμενης

περιεκτικότητας.
γ) Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας για

τα στερεά και σε μονάδες όγκου για τα υγρά.
δ) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης. ε) Οι

ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.
στ) Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συ-

σκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕE.
ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή του

μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό τόπο παραγω-
γής ή προέλευσης του  τροφίμου.

η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει τη
σωστή χρήση του τροφίμου.

θ) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το
τρόφιμο.

Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L, εκτός από την περίπτω-
ση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις της ετικέτας.

Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης δια-
τηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά
σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα.
Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:
- Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη
διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.
- Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον
αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το εμπόριο
προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου.
- Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμ-
βρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των
συστατικών των τροφίμων.
- Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων,
υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα
τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κα-
τάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,  της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.

Για όλα τα παρακάτω είδη η προσφορά δείγματος είναι απαραίτητη, με ποινή απο-
κλεισμού, βάσει του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης να είναι του-
λάχιστον τα 3/4 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη
τροφίμων.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύεται τα είδη από αξιόπιστες και ποιοτικά
ελεγμένες εταιρείες. Θα πρέπει να προσκομίζει κατάσταση των εταιρειών από τις οποίες
θα προμηθεύεται το κάθε είδος.

Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αλλαγή του προϊόντος, σε περί-
πτωση που το προσκομισθέν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ειδικότερα:

� ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ  

Πλήρες γάλα συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο μη ζα-
χαρούχο, χαρακτηρίζεται το μερικά αφυδατωμένο γάλα το οποίο πληροί τους όρους του
Κ.Τ.Π. Άρθρο 80 και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 7 του Π.∆ 56/95, δηλαδή:
Να έχει παρασκευασθεί σε εγκατάσταση μεταποίησης που ανταποκρίνεται στους κανόνες
και τις προδιαγραφές των Κεφαλαίων Ι, ΙΙ  V και VI του Παραρτήματος “Β” του Π.∆. 56/95.

Να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή να παρα-
σκευάζεται από προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

∆εν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες ακτινοβολίες.
Να μην περιέχει πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται από το άρθρο 80, παρ.

14 του ΚΤΠ και το άρθρο 3 του Π∆ 518/83, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την Υπουργική
Απόφαση 145/96.

Να μην περιέχει ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα
όρια ανοχής, σύμφωνα µε το Κεφ ΙΙΙ, άρθρο 20 του Π∆ 259/98 (Α 191) Περί Απαγόρευσης
χρήσης ουσιών µε ορμονική ή  θρεοστατική δράση.

Εάν το προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει τουλάχιστον να πληροί τις προ-
ϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦ. ΙΙ του Π∆ 56/95, και τα  άρθρα 21, 22 και 23 του
Π∆ 56/95.

Το  προϊόν   πρέπει να έχει τα εξής φυσικοχημικά  χαρακτηριστικά:
Να έχει  ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου

γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.
Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να είναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες

αποθέσεις) και το λίπος του να µην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώμα μέσα στα κουτιά. Να
είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.

Να µην παρουσιάζει πήξη του περιεχομένου (ολική ή μερική), ιζήματα στον πυθμένα
των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.

Περιεκτικότητα σε λίπος 7,5% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον.
Ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (τοις εκατό) του βάρους τουλάχιστον.
Ολική οξύτητα μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLETHENCKEL, μετά από αραίωση για

παρασκευή προϊόντος που αντιστοιχεί µε το νωπό φυσικό γάλα.
Το  PH να είναι μεταξύ 6,3 και 6,8, μετά από αραίωση για παρασκευή προϊόντος,
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που αντιστοιχεί στο νωπό γάλα.
Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός lit  και ειδικού βάρους 1,028 g/lit σύμφω-

να με τον Κ.Τ.Π. άρθρο 80 παρ.3 και ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% του
βάρους τουλάχιστον.

Να είναι δυνατόν να διατηρηθεί στις αποθήκες  των Μονάδων εκτός ψυκτικών θα-
λάμων χωρίς να παρουσιάσει οποιαδήποτε αισθητή ή οργανοληπτική αλλοίωση, για το
χρονικό διάστημα  τουλάχιστον που αναγράφεται επί της συσκευασίας.

Το συμπυκνωμένο γάλα να είναι συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά ή
σε συσκευασία Tetra Pak ή άλλη ανάλογη (Α) πρώτη  συσκευασία με περιεχόμενο βάρος
410 gr προϊόντος και σε χαρτοκιβώτια, (Β) δεύτερη συσκευασία.

Οι  συσκευασίες του γάλακτος θερμικής επεξεργασίας  πρέπει  να πληρούν όλους
τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει ιδίως να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα ποσότητα στοι-
χείων που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να αλλοιώνουν τη
σύσταση του γάλακτος ή να ασκούν επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότη-
τες.

Οι συσκευασίες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα και ανθεκτικότητα, να
µην παρουσιάζουν διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, και γενικά ανωμαλίες οι οποίες μπο-
ρούν να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου.
Γενικά οι συσκευασίες πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των άρθρων 9, 23 και 28
του Κ.Τ.Π..

Τα  κυλινδρικά μεταλλικά  κουτιά  (Α) συσκευασία  (κορμοί και  πώματα) να έχουν
κατασκευαστεί από καινούργιο λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19 mm και 0,20 mm
αντίστοιχα,  ηλεκτρολυτικά  επικασσιτερωμένο (βάρος ηλεκτρολυτικού επιστρώματος 2,8
gr/m2 τουλάχιστον εσωτερικά και 5,6 gr/m2 εξωτερικά).

Στην συσκευασία στη χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού ή σε ετι-
κέτα ή µε ανεξίτηλο μελάνι πρέπει να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:

(1) Η ονομασία του προϊόντος.
(2) Το ποσοστό των λιπαρών και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ Λίπους (ΣΥΑΛ) του

γάλακτος.
(3) Ένδειξη του τρόπου χρήσης.
(4) Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.
(5) Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.
(6) Κατάλογος των συστατικών.
(7) Ημερομηνία και έτος παρασκευής.
(8) Κωδικός παρτίδας.
Τα  χαρτοκιβώτια  [(Β)  συσκευασία]  πρέπει  να  είναι  καινούργια,  από χαρτί  καλής

ποιότητας από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής σε διάρρηξη κατά MULLEN τουλάχιστον 190
lb/in2. Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να είναι δυνατή
η συσκευασία του προϊόντος, χωρίς να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ των κουτιών και των
τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.

Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος και να
είναι σύμφωνα με τις οδηγίες τις Ε.Ε. και τις τροποποιήσεις αυτών καθώς  να  φέρει  τη
σήμανση C.E. σύμφωνα με τις Οδηγίες 2007/68, 2001/89, 2000/13 Ε.Κ.  η δε σήμανση να
είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011.
� ΓΑΛΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΡΟΓΑΛΟΥ)  

Πλήρες γάλα συμπυκνωμένο 7,5% λιπαρά μακράς διάρκειας, χάρτινη συσκευασία
1LT το οποίο πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π.

� ΑΥΓΑ  

Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87) του 2011, τις
ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις.

Τα  παραδιδόμενα  αυγά  θα  πρέπει  να  Α  κατηγορίας,  βάρους   53gr  –  63  gr
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(MEDIUM), με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων.
Τα αυγά δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε καμία επεξεργασία συντήρησης,

ούτε να έχουν ψυχθεί κάτω των 5οC.
Δεν θα πρέπει να έχουν πλυθεί ούτε καθαρισθεί με οποιοδήποτε τρόπο και δεν θα

περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.
Απαγορεύεται η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως είναι τα δίκροκα,

χωρίς λέκιθο κ.λ.π.
Τα αυγά θα πρέπει να είναι καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από ωοσκοπικό κέντρο

ή κέντρο συσκευασίας, που θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP – σε Α και Β συ-
σκευασία (Α καρτέλες των 30 τεμαχίων και Β Χαρτοκιβώτιο).

Η μεγάλη συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) δεν πρέπει να φέρει χτυπήματα, σκισίματα ή
διάφορου είδους παραμόρφωση και κανένα ίχνος υγρασίας, η μικρή συσκευασία (χάρτινη
θήκη) πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς φθορές ή υγρασία με τις παρακάτω προβλεπόμενες
από την  νομοθεσία ενδείξεις σημάνσεις:
- Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη
διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.
- Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον
αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το εμπόριο
προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου.
- Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμ-
βρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των
συστατικών των τροφίμων.
- Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων,
υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα
τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κα-
τάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής,  της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΩΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ EL 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΓΟΥ Α.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΥΣ Μ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡHΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Η παράδοση θα είναι το αργότερο
έως την  δεύτερη εργάσιμη ημέρα οωσκοπήσεως) .
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΥΓΩΝ  :  
ΧΡΩΜΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ –  Σκούρο καφέ ή λευκό  με έντονη καθαρότητα και σκληρότητα.
ΧΡΩΜΑ ΚΡΟΚΟΥ –  Σκάλα προδιαγραφής ROCHE No 10-13.
ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ – Καθαρό διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα.
ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ –  Ορατός στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή περίμετρο.
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ  -Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 mm & αμετακίνητος.
ΠΡΟΪΟΝ  :   ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
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ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ  A  
�  Κατάσταση συσκευασίας: Φρέσκα αυγά, χωρίς ραγίσματα, σπασίματα, λερώματα στο

κέλυφος, σε χάρτινη θήκη των 30 τεμ.
•  Κατηγορία Αυγού: Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
•  Κατάσταση καθαρότητας υλικού Χωρίς ξένα σώματα
•  Σήμανση ΑΩΚ: ΕL
•  Χώρα παραγωγής: EL = Eλλάδα
•  Κωδ. Παραγωγού: Να αναγράφεται επάνω στο αυγό
•  Κατηγορία Βάρους: M (53-63 gr.),
•  Θερμοκρασία παραλαβής ΕΩΣ 18ο C
•  Κέλυφος Φυσιολογικό, καθαρό, άθικτο
•  Χρώμα κελύφους: Σκούρο καφέ ή λευκό
•  Χρώμα Κρόκου: Σκάλα προδιαγραφής Roche N. 10-13
•  Λεύκωμα Αυγού (Ασπράδι): Καθαρό, διαυγές απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή κηλίδες
αίματος κατά την θραύση του, το αυγό κινούμενο επί δαπέδου επιφάνειας, παραμένει επί-
κυρτον και δεν εξαπλώνεται.
•  Κρόκος αυγού: Ορατός με μορφή σκιάς στην ωοσκόπηση χωρίς εμφανή περίμετρο, μη
απομακρυνόμενος αισθητά από το κέντρο του αυγού σε περίπτωση περιστροφής
•  Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλιοστά
•  Οσμή: Χωρίς ξένες οσμές
•  Εμφάνιση σε ασπράδι/κρόκο: Συμπαγής, διαυγής με ευχάριστο άρωμα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ      ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ  Ι
 Salmonellα spp, /25g, απουσία Κολοβακτηρίδια COLI, σταφυλόκοκκοι  AUREUS, Μύκη-
τες & ζύμες, Ε.Coli: ΣΕ 1 g. απουσία
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: 0= ΒΙΟ, 1=ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, 2=ΑΧΥΡΩΝΑ, 3=ΚΛΩΒΟΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 28 ημέρες από την ωοτοκία.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Σε δροσερό κλιματιζόμενο χώρο (θερμ. από: 8  έως: 18ο C)
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Θερμοκρασία από 8  έως 18 οC, Υγρασία: 60-75%
 Για την σφράγιση των κελυφών των αυγών, να χρησιμοποιούνται μόνο οι χρωστικές του
Παραρτήματος 1 του άρθρου 35 του Κ.Τ.

� ΖΑΧΑΡΗ  

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρ-
θρα 63, 64 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, καθαρισμένη, απαλλαγμένη από
ξένα υλικά, χωρίς συσσωματώματα, να ρέει ελεύθερα, καλής, γνήσιας και εμπορεύσιμης
ποιότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς τουλάχιστον
99.70 Ζ. 

β) Περιεκτικότητα σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο 0,04% κατά βάρος, κατ’ ανώτατο
όριο.  

γ) Απώλειες κατά την ξήρανση 0,10 % κατά βάρος, κατ’ ανώτατο όριο.
δ) Περιεκτικότητα σε παραμένων διοξείδιο του θείου να µην υπερβαίνει  τα 15

mg/Kgr.
ε) Χροιά µη υπερβαίνουσα τους 12 βαθμούς,  (προσδιορισμός σύμφωνα µε το

άρθρο 6, παραγρ. 1, εδάφιο α του Π∆ 513/83).
Σε κάθε συσκευασία καθαρού βάρους 1 κιλού πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και

ευανάγνωστα στην ελληνική γλώσσα, µε ανεξίτηλο μελάνι ή έκτυπα:
α) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή. 
β) Το έτος και ο μήνας παραγωγής.
γ) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου ( π.χ 1Kg). 
δ) Ο Κωδικός Παραγωγής.
Η  ζάχαρη  θα  πρέπει  να  έχει  χρόνο  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  24  μηνών
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τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της. 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική

νομοθεσία. 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις από

ατελή επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών, σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας
περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.).
Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση πρέπει να ανέρχεται σε
99,7%  ή  άνω,  προσδιοριζόμενη  με  την  πολωσιμετρική  μέθοδο  (Κανονισμός  (ΕΕ)
1308/2013).

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα
χάρτινους περιέκτες. 

� ΚΑΣΤΑΝΗ ΖΑΧΑΡΗ  

Η  ποιότητα  και  τα  χαρακτηριστικά  της  καστανής  ζάχαρης  θα  πρέπει  να  είναι
σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις  κείμενες  διατάξεις  της  ενωσιακής  και  εθνικής
νομοθεσίας. 

Η καστανή ζάχαρη θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί
σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι ακατέργαστη,
καστανή,  χωρίς  συσσωματώματα  και  να  ρέει  ελεύθερα  και  θα  πρέπει  να  είναι
απαλλαγμένη από ξένα υλικά. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να
μην  παρέχουν  ενδείξεις  από  ατελή  επεξεργασία  ή  από  χρησιμοποίηση  μειονεκτικών
πρώτων  υλών,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  ενωσιακή  και  εθνική  νομοθεσία.  Η  καστανή
ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται  με τις  διατάξεις  της ενωσιακής νομοθεσίας περί
επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

Η καστανή ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με
τρόφιμα χάρτινους περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου 1
κιλού.

� ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρ-
θρα 104,105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις τύπου (70%) θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως
υγιούς  σίτου βιομηχανικώς καθαρισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία.  Το
αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά.

Να  παραδίδεται  συσκευασμένο  σε  αεροστεγείς  χάρτινες  συσκευασίες  καθαρού
βάρους 1.000 gr, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, και ο Κωδικός Παραγωγής.

Πρέπει  να  έχει  τη  χαρακτηριστική  αλευρώδη  ευχάριστη  οσμή  και  η  γεύση  τους
πρέπει να µην είναι όξινη, πικρή ή ταγγή. Επίσης, πρέπει να είναι ομοιογενές, υγιές, καθα-
ρό, απαλλαγμένο από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις.  Η περιεχόμενη
γλουτένη να έχει και να παρουσιάζει τις φυσικές ιδιότητες και τους χαρακτήρες γλουτένης
καλής ποιότητας.

Το αλεύρι θα πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους: 
α) Υγρασία για τη χρονική περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι  και  14 Σεπτεμβρίου

κάθε έτους ανώτατο όριο 13,5% (τοις εκατό), για τη χρονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου
μέχρι και 15 Ιουνίου ανώτατο όριο 14% (τοις εκατό)

β) Γλουτένη υγρή: τουλάχιστον 26% άλευρα από εγχώριο σιτάρι και τουλάχιστον
28%  για τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι

γ) Οξύτητα σε Θειικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,08% 
δ) Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,50% για τα άλευρα από εγχώριο σιτάρι, και 0.55% για
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τα άλευρα από αμιγές ξενικό σιτάρι
ε) Υπόλειμμα σε Τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0.015% 
στ) Δοκιμασία κατά PECKAR: να ανταποκρίνεται στον τύπο 70%

� CORN FLOUR   

Τα προϊόντα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τους όρους που ανα-
φέρονται στο άρθρο 110 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Δια-
τάξεις. Ως άμυλο νοείται το προϊόν που λαμβάνεται με ειδική επεξεργασία δημητριακών
και αμυλωδών φυτικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης, αποτελούμενο αποκλειστι-
κά από αμυλόκοκκους.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του αμύλου πρέπει να
πληρούν τις διατάξεις του παρόντα κώδικα που αφορούν κάθε μία απ’ αυτές.

Το άμυλο που παρασκευάζεται από διάφορα δημητριακά πρέπει να διατίθεται στην
κατανάλωση με την ονομασία που να δηλώνει την πρώτη ύλη προέλευσή του, π.χ. «Άμυ-
λο αραβοσίτου» , « Άμυλο ρυζιού».

Το άμυλο πρέπει να έχει την φυσική του χροιά χωρίς άλλη απόχρωση.
Απαγορεύεται  η  τεχνική  χρώση  και  αρωματισμός  του  αμύλου  με  οποιαδήποτε

πρόσθετη ουσία έστω και αβλαβή.
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αμύλου πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην πα-

ρέχουν ενδείξεις ατελούς επεξεργασίας
Το άμυλο πρέπει να έχει τη φυσική του χροιά, χωρίς άλλη απόχρωση.
Κάθε είδος αμύλου διατίθεται αμιγές στην κατανάλωση. Η ανάμιξή του, σε οποιοδή-

ποτε ποσοστό, με άμυλο άλλου είδους απαγορεύεται.
Στα παραδιδόμενα είδη η υγρασία να είναι <15% και η τέφρα <0,35%.

� ΠΟΥΡΕΣ  

Το ανωτέρω προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία «Ξηρά λαχανικά» Άρθρο 121 παρ. 8
του Κ.Π.Τ. να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του παραπάνω άρθρου και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Ξηρά λαχανικά νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ειδική κατεργασία και
ξήρανση μερών βρώσιμων φυτών, όπως ριζώματα, βολβοί, βλαστάρια, φύλλα ή και καρ-
ποί ημιώριμοι. Τα ξηρά λαχανικά ενυδατούμενα, για να γίνουν κατάλληλα για την παρα-
σκευή φαγητών, πρέπει να δίνουν τα αρχικά προϊόντα.

Να είναι σε μορφή νιφάδων πατάτας σε αεροστεγή συσκευασίες του ενός (1),δύο (2)
ή πέντε (5) Kgr πλαστικοποιημένοι σάκοι ή χαρτόνι διπλού τοιχώματος, αποπλεκομένης
της τοιαύτης μόνο από διαφανή πλαστικό σάκο.

Στη συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

� ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΝΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ  

Αγνό φρέσκο βούτυρο από φρέσκο Ελληνικό αγελαδινό γάλα ημέρας. 
Στη συσκευασία του, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 
β. Το βάρος του περιεχομένου. 
γ. Η ημερομηνία παραγωγής. 
δ. Η ημερομηνία λήξης 

Τα λιπαρά του να είναι περίπου 82%.

� ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και τον Κανονι-
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σμό1234/2007 Παράρτημα XV.
Ως μαργαρίνη χαρακτηρίζεται το προϊόν που λαμβάνεται από φυτικές η ζωικές λιπα-

ρές ύλες και το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ίση ή μεγαλύτερη από 80% και
μικρότερη του 90%.

Η μαργαρίνη πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:
α) Το σημείο  τήξης,  προσδιοριζόμενο επί  της  λιπαρής  ουσίας  δεν  πρέπει  να

υπερβαίνει τους 400C.
β) Η οξύτητα εκτελούμενη επί ουσίας ως έχει δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη

από 5 βαθμούς οξύτητας, επί δε της λιπαρής ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2
βαθμούς οξύτητας.

γ) Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει
να είναι ανώτερη του 0,2%.

δ) Επιτρέπεται ο αρωματισμός με αβλαβείς αρωματικές ύλες καθώς και η προ-
σθήκη προϊόντων γαλακτικής ζύμωσης.

ε) Επιτρέπεται  η  προσθήκη  για  τεχνολογικούς  λόγους  γαλακτικού  οξέος  και
αλάτων του, κιτρικού οξέος και αλάτων του ,τρυγικού οξέος και αλάτων του, με μόνη προ-
ϋπόθεση η οξύτητα  επί του προϊόντος ως έχει, να μην υπερβαμούς οξύτητας.

στ) Επιτρέπεται  η χρώση της μαργαρίνης με τις  χρωστικές Καροτένιο (Ε160α),
Κουρκουμίνη (Ε100), Αννάτο (Ε160β), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 του Κ.Τ
των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV.
– Λιπαρά >70% και <90%.
– Υγρασία <19,5%.
– F.F.A. ,0,25%.
– Τιμή υπεροξειδίων 43-45ΟC.
– Σημείο πήξεως < 2,0 MEQ O2/Kgr.

Η  προσφερόμενη  μαργαρίνη  να  είναι  100%  φυτικό  προϊόν  από  εκλεκτά  φυτικά
έλαια, κατάλληλη για επάλειψη και παρασκευή φαγητών και γλυκών και να συντηρείται
στο ψυγείο. Να προσφερθεί σε κεσεδάκι ατομικής μερίδας των 20gr. Στην συσκευασία να
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

� ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΦΛΙΔΑ  

Παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα. Η παρμεζάνα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Τ.Π. και σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Δια-
τάξεις. 

Κομμένη σε σχήμα φλίδας και σε συσκευασία των 500γρ.

� ΡΥΖΙ (Τύπου ΜΠΟΝΕΤ, ΓΛΑΣΣΕ & ΚΑΡΟΛΙΝΑ)  

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Με τον όρο «ρύζι» εννοούμε το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ωρίμων
καρπών του φυτού «όρυζα» (ΟRYZA SATIVA).

Το ρύζι θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο και επιμελημένο στίλβωσης ανάλογα της
ποικιλίας και του εμπορικού τύπου “Γλασσέ ”, “Καρολίνα”, ”Ρύζι Parboiled ή bonnet”.
Το προμηθευόμενο ρύζι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, και να
επεξεργάζεται σε βιομηχανίες που βεβαιώνονται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα προ-
έρχονται από μεταλλαγμένα φυτά.
– Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.
– Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή οργα-
νικές ουσίες, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά την επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγ-
μένο από κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου.
– Το ρύζι  πρέπει  να είναι  πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο)  και  επιμελημένης
στίλβωσης, για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εμπορικό τύπο.
Γλασσέ για τις στρογγυλόσπερμες ή μικρόκαρπες και Καρολίνα για μακρόκαρπες ή με-
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σόκαρπες.
– Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια.
– Απαγορεύεται η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό τη
διάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα.
– Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι
απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π..
– Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεω-
ρείται κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώμα, χαλίκια, σκόνη, σπόροι, ζι-
ζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείως λισβοί ως και κάθε αδρανής ύλη.
– Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα οποία τα
θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% κατά βάρος.
– Να είναι λευκού χρώματος, φυσικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρι-
νους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5% εκτός του κα-
τεργασμένου με υγροθερμική κατεργασία (PARBOILING), το οποίο επιτρέπεται να έχει
χρώμα ελαφρά υποκίτρινο.
– Να μην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις σε ποσοστό ανώτερο
του 3%. Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που φέρουν ραβδώσεις ή
στίγματα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον το 15% της όλης επιφάνειας του
κόκκου.
– Να μην περιέχει  κόκκους αώρους,  πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε αναλογία
ανώτερη του 3%, για τις  στρογγυλόσπερμες και  του 2% για τις  λοιπές ποικιλίες  κατά
βάρος. 
– Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό και με ανοχή 16%.

� ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ  

Το αλάτι να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις, να είναι μαγει-
ρικό, ψιλό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με πε-
ριεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, πρόσθετες χρωστι-
κές ουσίες να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή. Οι αλκαλικές γαίες εκπεφρασμένες σε
χλωριούχο μαγνήσιο να μην είναι < του 1% η δε υγρασία να μην υπερβαίνει το 1%.

Να διατίθεται  σε συσκευασία πλαστικό σακουλάκι,  όπου θα αναφέρονται  όλες οι
απαραίτητες ενδείξεις (ημερομηνία συσκευασίας/ λήξης).

� ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ   

Σε συσκευασία αεροστεγή – πλαστικά σακουλάκια του 1Kgr ή του 0,5 Kgr έτοιμα
προς χρήση.

Όλα τα μπαχαρικά να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση,
χρώμα) του είδους, να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο
άρθρο 42, 43, 44 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Υγρασία <15%.
Αδιάλυτα σε ΗCL συστατικά τέφρας 2%. Αφλατοξίνες (Β1+Β2+G1+G2) <10μg/Kg.

1) Μαύρο Πιπέρι: Χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Peper Nigrum
L που έχουν συλλεγεί  σε άγουρη κατάσταση και  έχουν ξηραθεί γρήγορα.  Να περιέχει
τέφρα σε ποσοστό 6% κατ’ ανώτατο όριο και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της
τέφρας κατ’ ανώτατο όριο 2% και υγρασία όχι μεγαλύτερο από 15%.

2) Ρίγανη: Χαρακτηρίζονται  τα αποξηραμένα άνθη και  φύλλα του είδους Origanum
vulgare L και άλλων ειδών, που πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων άλλων όμοιων φυ-
τών και να περιέχουν υγρασία όχι πάνω από 15%, τέφρα όχι πάνω από 17%, αδιάλυτα σε
υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 6% και αιθέριο έλαιο τουλάχιστον
0,5%.
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3) Κανέλα σκόνη και ξύλο: Χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι φλοιοί διαφόρων ειδών
του γένους Cinnamomum, οι οποίοι πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τον πρωτογενή
φλοιό και τη στιβάδα φελλού. Η κανέλλα σε σκόνη δεν πρέπει να έχει αντιληπτό υπόλειμ-
μα σε τετραχλωράνθρακα και πρέπει να περιέχει αιθέριο έλαιο όχι λιγότερο από 1,5%,
υγρασία και πτητικές ουσίες σε 105οC όχι πάνω από 12%, τέφρα όχι πάνω από 6% και
αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 2%.

4) Μοσχοκάρυδο: χαρακτηρίζονται  τα  απαλλαγμένα  από  σπερματικούς  μανδύες,
σπέρματα του φυτού Myristica Fragrans Houtt. Πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο όχι λι-
γότερο από 6%, υγρασία όχι πάνω από 10%, τέφρα όχι πάνω από 3% και αδιάλυτα σε
υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.

5) Πάπρικα: Χαρακτηρίζονται οι αποξηραμένοι καρποί του φυτού Capsicum Annuum
L.  Κόκκινο πιπέρι η Πάπρικα πρώτης ποιότητας, πρέπει να έχει τέφρα όχι πάνω από 7%,
αδιάλυτα σε υδροχλωρικό οξύ συστατικά της τέφρας, όχι πάνω από 0,6% και αριθμό αμυ-
λόκοκκων κατά οπτικό πεδίο σε μεγέθυνση 1:300 όχι πάνω από 3.

6) Μπαχάρι: Χαρακτηρίζονται οι  αποξηραμένοι καρποί  του ινδοπέρεως του φαρμα-
κευτικού.

7) Κύμινο: Χαρακτηρίζονται  οι  αποξηραμένοι  ώριμοι  καρποί  του  φυτού  Cuminum
Cyminum L. οι οποίοι πρέπει να περιέχουν αιθέριο έλαιο σε ποσοστό 2% τουλάχιστον,
υγρασία όχι πάνω από 13%, τέφρα όχι πάνω από 9,5% .

8) Φύλλα  δάφνης: Χαρακτηρίζονται  τα  αποξηραμένα  φύλλα  του  δέντρου  Laurus
Nobilis L, τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένα φύλλων δαφνοκέρασου και να περιέχουν
υγρασία όχι πάνω από το 10%, τέφρα όχι πάνω από 6% και αδιάλυτα σε υδροχλωρικό
οξύ συστατικά της τέφρας όχι πάνω από 1%.

� BAKING     POWDER  

Το μπέικιν πάουντερ αποτελείται από μια βάση συνήθως τη μαγειρική σόδα, ένα οξύ
συνήθως δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο ή potassium bitartate και μια ουσία που τα συ-
γκρατεί που είναι το άμυλο αραβοσίτου. Το Μπέικιν πάουντερ να είναι αρίστης ποιότητας,
τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι, καθαρού βάρους 20gr. Επί της συσκευασίας εξω-
τερικά να αναγράφονται και τα συστατικά του.

� ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ (σε ατομικά φακελάκια 1,5 gr)  

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 54 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Με την ονομασία «Τσάι» νοούνται τα φύλλα ή και οφθαλμοί φύλλων που έχουν ξε-
ραθεί  και  κυλινδρωθεί  με διάφορες μεθόδους και  σπανιότερα οι  οφθαλμοί  ανθιών του
τεϊόδεντρου THEA SINENSIS ή THEA ASSAMICA.

Η παρουσία μίσχων των φύλλων του τσαγιού επιτρέπεται,  καθόσον αυτοί αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος των φύλλων του. Το τσάι να μην περιέχει φύλλα, οφθαλμούς ή
μίσχους άλλων φυτών.

Το προσφερόμενο είδος να μην περιέχει ξένες ανόργανες ή οργανικές ουσίες, που
μπορεί να αυξήσουν το βάρος, επιτρεπόμενης της προσθήκης φυσικών αρωματικών ου-
σιών από τις αναφερόμενες στον Κ.Τ.Π. Ξυλώδεις μίσχοι τσαγιού γίνονται δεκτοί μέχρι
ποσοστού 2%. Να είναι ξερό, πρόσφατης συγκομιδής και ομοιόμορφου μαύρου χρώμα-
τος.  Να έχει  υποστεί πλήρη ζύμωση και  κυλίνδριση.  Να έχει  άρωμα ευχάριστο,  χωρίς
ξένες οσμές και να παράγει ρόφημά ευχάριστης γεύσης, διαυγές, χρώματος σκοτεινού κί-
τρινου.

Να μην πωλείται τσάι ορισμένης χώρας προέλευσης σαν τσάι άλλης χώρας.
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Στην συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά αναγραφόμενα σύμφωνα
με το άρθρο 11 Κεφάλαιο Ι του Κ.Τ.Π. να αναγράφεται και ο τόπος προέλευσης.

Το προμηθευόμενο τσάι πρέπει να έχει τα παρακάτω χημικά χαρακτηριστικά.
Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες στους 105οC, να µην είναι πάνω από 10%. Το

υδατοδιαλυτό εκχύλισμα να είναι τουλάχιστον 30%. Να είναι πλήρες και κανονικό σε κα-
φεΐνη και να διατηρεί όλες του τις ιδιότητες.

Το τσάι σε ατομικά φακελάκια να είναι συσκευασμένο σε φακέλους από πορώδες
χαρτί, εμβαπτιζόμενους, περιεχομένου 1,5gr οι οποίοι να κλείνουν θερμοκολλητικά. Στο
φάκελο να είναι συνδεδεμένο ένα λεπτό νήμα για εμβάπτιση. Η συσκευασία αυτή (φάκε-
λος, νήμα) να είναι τοποθετημένη μέσα σε χάρτινο φάκελο που να κλείνει θερμοκολλητικά
για επιπλέον προστασία του περιεχόμενου. Οι εξωτερικοί αυτοί φάκελοι να τοποθετούνται
ανά 100 σε χάρτινα κουτιά, µε διαφανές πλαστικό περίβλημα.

� ΖΥΜΑΡΙΚΑ   

Τα  ζυμαρικά  να  είναι  από  σιμιγδάλι  με  υγρή  γλουτένη  (κατ’  ελάχιστον  26%),
ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο. Η
διαδικασία να είναι σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 115 του κώδικα Τροφίμων και
Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Τα ζυμαρικά να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι
απολύτως καθαρά και απαλλαγμένα από έντομα, ακάρεα κ.λπ. 

Η συσκευασία των ζυμαρικών να είναι κατά προτίμηση των 500 gr. 
Να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε.  Επίσης  να

αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις  όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης.

� ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  

Οι χυλοπίτες να περιέχουν σιμιγδάλι με υγρή γλουτένη (κατ’ ελάχιστον 26%), αυγά
και γάλα, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς
ψήσιμο.  Η  διαδικασία  να  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους του  άρθρου  115 του  κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Η συσκευασία να είναι κατά προτίμηση των 500gr. Στη συσκευασία να αναγράφεται
η περιεκτικότητα σε αυγά και γάλα. 

Να  είναι  κατά  προτίμηση  ελληνικής  παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε.  Επίσης  να
αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις  όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης.

� ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ  

Τα γεμιστά ζυμαρικά ή νωπά γεμιστά ζυμαρικά,  διαφόρων σχημάτων  τα οποία
αποτελούνται από περίβλημα θα πρέπει να είναι σύμφωνα και να πληρούν τους όρους και
τις διατάξεις του άρθρου  115 του Κ.Τ.Π..

Η γέμιση μπορεί να περιέχει διάφορες βρώσιμες ύλες, αρτύματα, μπαχαρικά, αλάτι,
εκχύλισμα  μαγιάς  και  φυσικές  αρωματικές  ύλες.  Στη  γέμιση  επιτρέπεται  η  προθήκη
προσθέτων  στις  απολύτως  αναγκαίες  ποσότητες  για  την  επίτευξη  του  επιθυμητού
αποτελέσματος, εφόσον πληρούν τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του άρθρου 33 του
Κ.Τ.Π.. Ενδέχεται να περιέχονται σορβικά σε μέγιστο ποσοστό 1000mg/Kg, συντηρητικά
και αντιοξειδωτικά σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ,  του άρθρου 33 του
Κ.Τ.Π.  καθώς  και  η  προσθήκη  γλουταμινικών  πρέπει  να  είναι  τους  όρους  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π..
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� ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ  

Φρυγανιά τριμμένη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική συ-
σκευασία. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά.

� ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ – ΝΤΑΚΟΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ – ΚΡΟΥΤΟΝ  

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυη-

μένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κα-
τανάλωσης. 

� ΌΣΠΡΙΑ  

Τα όσπρια να είναι  Α΄ ποιότητας,  ελληνικής παραγωγής,  πρόσφατης σοδιάς,  να
πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις και να είναι σύμφωνα με:

α) την υπ’ αρίθμ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας,
Εμπορίου  «Περί  Τυποποιήσεως  των  προσυσκευασµένων  εγχωρίων  οσπρίων»  (ΦΕΚ
541/τεύχος Β΄/9-10-87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας – Εμπορίου
(ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88). 1.4.3.

β) την υπ’ αρίθμ. 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση των Υπ. Ανάπτυ-
ξης,  Εθν.  Οικονομίας  και  Δικαιοσύνης «Περί  Υγιεινής  των Τροφίμων σε  Συμμόρφωση
προς την Οδηγία 93/43/  ΕΟΚ».

γ) την Αγορανομική Διάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).

1) Ξερά Φασόλια

Τα υπό προμήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρχονται από τα αποξηραμένα
ώριμα βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών, (LEGUMIΝΟSAE),
φασίολος (PHASEOLUS VULGARIS L.) να είναι μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους
χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή.

Να είναι ομοιογενή και λεπτόφλοια. Να είναι κοσκινισμένα και καθαρισμένα, δηλαδή
να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη πρόσμιξη και να µην περιέχουν ξένες ύλες, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προ-
σμίξεις,  χαλίκια,  στελέχη  φυτών)  σε  ποσοστό  πάνω  από  0,05%,  από  τις  οποίες  οι
γαιώδεις  προσμίξεις,  να  είναι  μέχρι  0,02%  σύμφωνα  µε  την  απόφαση  37227/87  του
Υπουργείου Γεωργίας και µε τα καθοριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 121 του Κ.Τ.Π.

Να έχουν ξηραθεί, φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να µην προκαλεί αλ-
λοιώσεις στον κόκκο. Να έχουν βάρος, ανά χίλιους κόκκους, σύμφωνα µε τα καθοριζόμε-
να στο άρθρο 3 της 37227/87 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας.

Οι κόκκοι να είναι σφαιροειδείς, κυλινδρικοί ή πλατιοί.  Να έχουν αναπτυχθεί καλά
και να έχουν ωριμάσει πλήρως.

Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσμή (ευρωτία-
ση). Να µην έχουν αναμειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.

Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους µε νερό
πρέπει να έχουν ευχάριστη οσμή και γεύση.

Να µην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα και η χροιά
τους να µην είναι υποκίτρινη, κίτρινη, φαιά ή μαύρη.

Να μην είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα µε άλλους κόκκους σε ποσοστό πάνω
από 0,5%. Να είναι ακέραια και να µην αποτελούνται από σπασμένους κόκκους σε ποσο-
στό πάνω από 2%.

Δεν θα πρέπει να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Να είναι τελευταίας εσο-
δείας κατά το χρόνο της παράδοσης.
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Να µην έχουν υποβληθεί σε υδροθερμική κατεργασία (επίδραση υδρατμών) προς
απόκρυψη της παλαιότητάς τους.

Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες των φασολιών, στους 105οC, να µην είναι πάνω
από 14%.

2) Φασόλια ξερά μεσόσπερµα ή μέτρια

Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 300 και 450gr ή ποσοστό 90%, από τους
κόκκους αυτούς, να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 8,5 mm και να
συγκρατείται  από  κόσκινο  µε  στρογγυλές  οπές  διαμέτρου  7  mm.  Οι  κόκκοι  να  είναι
ομοιόμορφοι, κυλινδρικοί ή πλατιοί.

3) Γίγαντες

Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος μεταξύ 1200 και 1800gr ή ποσοστό 90%, από τους
κόκκους αυτούς, να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 13mm και να
συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 12mm.
 

4) Φακές Ψιλές

Η υπό  προμήθεια  φακή  να  προέρχεται  από  τα  αποξηραμένα,  ώριμα,  βρώσιμα
σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών (LEGUMINOSAE).

Οι κόκκοι να είναι ομοιόμορφοι, πλατιοί ή φακοειδείς σε υψηλά ποσοστά (98-99%).
Χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος 45- 60gr ή ποσοστό 90% από τους κόκκους αυτούς να διέρ-
χεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 6 mm και να συγκρατείται από κόσκινο
µε στρογγυλές οπές διαμέτρου 5,5 mm. Να βράζει σε 1,5 έως 2 ώρες κατ’ ανώτατο όριο.
Μετά το βρασμό ο φλοιός θα πρέπει να είναι ανοιγμένος και οι κόκκοι καλά βρασμένοι
(χυλωμένοι). 

5) Ρεβίθια

Το υπό προμήθεια προϊόν να προέρχεται από τα αποξηραμένα ώριμα,  βρώσιμα
σπέρματα του φυτού Cicer arietinum – Ερέβινθος ο κοινός, Ερέβινθος ο κριόμορφος.

Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως
Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν δυσάρεστη οσμή (ευρωτία-

ση) .
Να µην έχουν αναμειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.
Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το βρασμό τους µε νερό

πρέπει να έχουν ευχάριστη οσμή και γεύση.
Να µην είναι ατροφικά και αποχρωματισμένα, να µη φέρουν στίγματα. 
Tα ρεβίθια να είναι μεγεθών:
α) μεσόσπερµα (ρεβίθια μέτρια) - Βάρος 1000 κόκκων 380-550gr
β) μικρόσπερμα (ρεβίθια ψιλά) - Βάρος 1000 κόκκων 380gr και κάτω
Από την εμπειρία μας έχει αποδειχθεί ότι τα ελληνικά όσπρια είναι καλύτερα όλων

των άλλων που μέχρι τώρα κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Τα ελληνικά όσπρια φημί-
ζονται για τη νοστιμιά τους. Ιδίως τα όσπρια της Βορείου Ελλάδας, επειδή το έδαφος είναι
πλούσιο σε κάλιο, κάνει τα όσπρια ιδιαίτερα βραστερά και εύγευστα. Φασόλια Πρεσπών,
φακές Βοΐου Κοζάνης, φάβα Φενεού και Σαντορίνης, ρεβίθια Λάρισας ή Γρεβενών είναι
μερικά από τα όσπρια με «ιδιαίτερη πατρίδα», όπου το μικροκλίμα τα κάνει μοναδικά.

� ΤΟΥΡΣΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ  

Σε πλαστική συσκευασία τριών (3) κιλών. 
Να  πληροί  τους  όρους  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  τις  ισχύουσες

Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.
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� ΞΥΔΙ – ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ  

Ξύδι

To ξύδι να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από
ξερή σταφίδα και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη).

Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο
10 και 11 Κ.Τ.Π.

Η οξύτητα του ξυδιού, που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει να
είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ.

Στη συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού (πλαστική φιάλη) πρέπει απαραίτητα να
αναγράφεται ή ημερομηνία συσκευασίας.

Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και να αναφέρει
στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμαν-
σης.

Βαλσάμικο Ξύδι

Το βαλσάμικο ξύδι να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται
στο άρθρο 39 παράγραφος 12 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.

Είναι το προϊόν που παράγεται:
α) με προσθήκη σε ξύδι αμπελοοινικής προέλευσης, συμπυκνωμένου γλεύκους

σταφυλιών ή/και  ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών,  σε  ποσοστό
τουλάχιστον 10% Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ειδικό βάρος
τουλάχιστον 1,060 στους 20°C, στερεό υπόλειμμα τουλάχιστον 120 g/l και περιεκτικότητα
σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 100 g/l, ενώ πρέπει να διατίθεται στον τελικό κατανα-
λωτή εμφιαλωμένο,

β) από την αλκοολική και οξική ζύμωση του προϊόντος συμπύκνωσης των υγρών
εκχύλισης ξηρής σταφίδας. Το προϊόν πρέπει να έχει ολική οξύτητα τουλάχιστον 6%, ειδι-
κό βάρος τουλάχιστον 1.080 στους 20°C, στερεό υπόλειμμα τουλάχιστον 190 g/l και πε-
ριεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα τουλάχιστον 150 g/l, ενώ πρέπει να διατίθεται στον τε-
λικό καταναλωτή εμφιαλωμένο.

Για το ανωτέρω προϊόντα επιτρέπεται ο αρωματισμός των με φυσικές αρωματικές
ύλες, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1334/2008, καθώς και η προσθήκη σε αυτά θειωδών στα
ίδια μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα που προβλέπονται για τα λοιπά ξύδια, καθώς και η
προσθήκη καραμελοχρώματος για σταθεροποίηση του χρώματος. Απαγορεύεται η προ-
σθήκη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης ύλης. Η επισήμανσή των πρέπει να γίνεται σύμ-
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ θα πρέπει να ανα-
γράφονται, όπως και στα λοιπά ξύδια, τα στοιχεία (επωνυμία και δήμος) του οξοποιείου
που πραγματοποίησε την εμφιάλωση του προϊόντος.

Επιτρέπονται οι ακόλουθες αναγραφές στην επισήμανση: 
Για το α) είδος:

i) της ένδειξης της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου στην περίπτωση κατά την
οποία μόνο η εν λόγω ποικιλία έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των πρώτων υλών
παραγωγής του προϊόντος,  δηλαδή του ξυδιού και  του συμπυκνωμένου ή ανακαθορι-
σμένου γλεύκους το οποίο έχει  προστεθεί στο ξύδι.  Τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκμη-
ριώνονται με επίσημα κρατικά έγγραφα των αρμοδίων αρχών,

ii) της ένδειξης «παλαιωμένο» μόνο όταν το τελικό προϊόν υφίσταται παλαίωση
για τουλάχιστον 6 μήνες αποκλειστικά σε ξύλινα βαρέλια, υπό διοικητικό έλεγχο.

iii) της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως συμπλήρωμα
της ονομασίας πώλησης.
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Για το β) είδος:
i) της ένδειξης της ποικιλίας της σταφίδας μόνο σε συνδυασμό με την ένδειξη της

περιοχής προέλευσης της σταφίδας,
ii) της ένδειξης  «παλαιωμένο» μόνο όταν  το  προϊόν  υφίσταται  παλαίωση,  για

τουλάχιστον 6 μήνες μετά το πέρας της οξικής ζύμωσης, αποκλειστικά σε ξύλινα βαρέλια,
υπό διοικητικό έλεγχο,

iii) της ένδειξης του τόπου παρασκευής του τελικού προϊόντος ως συμπλήρωμα
της ονομασίας πώλησης.

Χυμός Λεμονιού

Το προσφερόμενο είδος να είναι Α΄ ποιότητας να πληροί τους όρους της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 127 του Κ.Τ.Π., όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ
885/72, 2647/76 και το Π.Δ.526/83.

Η χημική σύσταση του προϊόντος να είναι:
α) Ειδικό βάρος στους 150οC, τoυλάχιστoν 1,032 (4,5 βαθμοί BAUME ή 8 βαθμoί

BRIX). 
β) Ολικά σάκχαρα σε ιμβερτoσάκxαρo, μέγιστο 2,25%.
γ) Σχέση αναγόντων σακχάρων προς καλαμoσάκxαρo όχι κάτω τού 0,8. 
δ) Τέφρα 0,25% – 0,40%.
ε) Οξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρo κιτρικό οξύ τoυλάxιστoν 5,5%. 
στ) Αριθμός φορμόλης κυμαινόμενος από 1 έως 1,8.
ζ) Κατά την xρωματoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει να

διαπιστώνεται η παρουσία των φυσικά ενεxoμένων αμινοξέων και πλήρης απουσία γλυκί-
νης.
 Επί της συσκευασίας του (πλαστική φιάλη), πέραν των άλλων προβλεπόμενων εν-
δείξεων, πρέπει να αναγράφεται με ευκρινή κεφαλαία γράμματα η φράση ΆΡΤΥΜΑ ΛΕ-
ΜΟΝΙ και ή ημερομηνία συσκευασίας.

� ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ     ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  

Το προϊόν να είναι  Α΄ ποιότητας και να πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 126
και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που υγιή και ώρι-
μα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει το χρώμα, το
άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται.
         Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην
παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασί-
ας.

Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί φρούτων θα πρέπει να είναι σε συσκευασία Tetra Pak και
Tetra Brik, με πώμα εύκολο στο άνοιγμα, χωρίς προσθήκη συντηρητικών, χωρίς προσθή-
κη ζάχαρης ή άλλης φυσικής ή τεχνητής γλυκαντικής ύλης, με ένδειξη ημερομηνίας συ-
σκευασίας και λήξης κατανάλωσης.

� ΕΛΙΕΣ  

Ελιές μαύρες ΚΑΛΑΜΩΝ μεγέθους 140 - 160 τεμ/Kg 

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 123
και ειδικά παρ. 9 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Οι διατιθέμενοι στην κατανάλωση καρποί να πρέπει να είναι ημιώριμοι ή ώριμοι καρ-
ποί  Ελιάς  Καλαμών,  κατόπιν  ειδικής  επεξεργασίας  το τελικό  δε προϊόν  να έχει  γεύση
φρουτώδη,  σάρκα τραγανή,  εύκολα αποσπώμενη από τον  πυρήνα  και  χρώμα μαύρο
μέχρι  μελανώδες και  που έγιναν διατηρήσιμοι  με αλάτισμα ή σε άλμη ή σε ξύδι  ή με
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ελαιόλαδο, και να πληρούν τους παρακάτω όρους:
Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή των ελιών, καρποί πρέπει να είναι άρτιοι

και να μην παρουσιάζουν οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσβολή από σκώληκες ή έντομα
κ.λ.π.. Τα ανεκτά επιτρεπόμενα ποσοστά των προσβεβλημένων ελιών καθορίζονται από
τις σχετικές διατάξεις των αρμόδιων αρχών.

Για την εκπίκρανση των διατιθέμενων σαν μαύρων ελιών ΚΑΛΑΜΩΝ δεν επιτρέπε-
ται η χρησιμοποίηση αλκαλικών διαλυμάτων.

Απαγορεύεται η ανάμιξη ελιών διαφορετικού είδους.
Οι ελιές θα διατίθενται με ονομασία που θα δηλώνει το είδος αυτών Ελιές Καλαμών.
Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών ουσιών.
Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήματος III Συντηρητικά και αντιοξειδω-

τικά του άρθρου 13 του Κ.Τ.Π.
Η συσκευασία να πληροί τους όρους των Άρθρων 9 και 23 του Κ.Τ.Π.

� ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί ότι αναφέρο-
νται στο άρθρο 131, 132(1) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς
και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.

Στη σήμανση επί της ατομικής συσκευασίας να αναγράφεται η συνολική περιεκτι-
κότητα σε σάκχαρα με την ένδειξη,  ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα ...gr ανά 100 gr,
όπου ο αναφερόμενος αριθμός αντιπροσωπεύει την τιμή που προσδιορίζεται με διαθλασι-
μετρία επί του τελικού προϊόντος.

Να είναι διαφόρων γεύσεων (βερίκοκο, ροδάκινο, φράουλα, κεράσι) και να προέρχε-
ται  από φρούτα Α ποιότητας σε ατομική συσκευασία χωρίς συντηρητικά  και  στην συ-
σκευασία να αναγράφεται η συνολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

� ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ  

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τα αναφε-
ρόμενα στο άρθρο 67(1) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς και τις εκάστοτε ισχύου-
σες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.

Μέλι νοείται το τρόφιμο, που παράγουν οι μελιτοφόρες μέλισσες από το νέκταρ των
ανθών ή από εκκρίσεις που προέρχονται από ζωντανά μέρη των φυτών ή που βρίσκονται
πάνω σ’ αυτά, τα οποία (νέκταρ ή εκκρίσεις) συλλέγουν, μεταποιούν, αναμιγνύουν με δι-
κές τους ειδικές ουσίες, αποταμιεύουν και αφήνουν να ωριμάσουν μέσα στις κηρήθρες της
κυψέλης.

Το παραδιδόμενο μέλι να έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:
Να είναι απαλλαγμένο από ανόργανες και οργανικές ύλες, ξένες προς τη σύνθεση

του, π.χ. ευρώτες (μούχλα), έντομα, μέρη εντόμων, γόνο ή κόκκους άμμου.
Να είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα φυτοφαρμάκων Να μην παρουσιάζει ξένη

γεύση ή οσμή.
Να μην έχει αρχίσει να ζυμώνεται ή να βρίσκεται σε ζύμωση
Να μην έχει θερμανθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν καταστραφεί τα φυσικά του

ένζυμα ή να έχουν αδρανοποιηθεί σε σημαντικό βαθιό.
Να μην έχει τεχνητά τροποποιημένη οξύτητα.
Να μην περιέχει  (σε καμία περίπτωση) οποιεσδήποτε ουσίες σε ποσότητα τέτοια

που να μπορούν να προξενήσουν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία.
Να έχει:

Περιεκτικότητα σε ανάγοντα ζάχαρα(φρουκτόζη και γλυκόζη) εκφρασμένη σε
ιµβερτοζάχαρο τουλάχιστον 60%.

Περιεκτικότητα σε υγρασία όχι μεγαλύτερη από 21%.
Περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη: Όχι μεγαλύτερη από 10%. 
Περιεκτικότητα σε ουσίες αδιάλυτες στο νερό: Όχι μεγαλύτερη από 0.1% Πε-
ριεκτικότητα σε όργανα άλατα (τέφρα): Όχι μεγαλύτερη από 1%.
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Περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα όχι μεγαλύτερη από 40 χιλιοστοϊσοδύναµα
στο Kgr. 

Δείκτης  διάστασης  και  περιεκτικότητας  σε  υδροξυµεθυλοφουρφουράλη  (HMF)
προσδιοριζόμενα μετά από επεξεργασία και ανάμιξη:

α. Δείκτης διάστασης (κλίμακα του SCHADE): τουλάχιστον 8
β. HMF όχι μεγαλύτερη από 40 mg/kg.

Μικροβιολογικά Κριτήρια:
Απουσία ζυμών και μυκήτων σε 1 gr προϊόντος. Ολική μεσόφιλη χλωρίδα μέχρι 104 /gr.

Συσκευασία:
Η μαρμελάδα και το μέλι θα παραδίδονται συσκευασμένα σε ατομικές συσκευασίες

των 20gr σε κύπελλα σφραγισμένα αεροστεγώς με κατάλληλα καλύμματα και σε χαρτοκι-
βώτιο που θα περιέχει 150 κύπελλα.

Τα κύπελλα πρέπει  να είναι παραλληλεπίπεδα ή κυλινδρικά µε αναδίπλωση στο
πάνω άκρο, ώστε να δημιουργείται υποδοχή για εύκολο άνοιγμα. Τα κύπελλα από πλαστι-
κό να έχουν κατασκευαστεί από φύλλα διαφανούς πολυστερίνης και resin τα οποία πλη-
ρούν του όρους του Άρθρου 27 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, σχετικά µε τους ειδι-
κούς όρους καθαρότητας των πλαστικών υλών, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με
τρόφιμα. Τα καλύμματα να είναι καταλλήλων διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται αεροστε-
γές κλείσιμο του κυπέλλου και να έχουν κατασκευασθεί από φύλλο αλουμινίου καθαρότη-
τας 99.5%, μαλακής ποιότητας, πάχους 0,04 mm.

Οι ετικέτες να φέρουν εσωτερικά επικάλυψη από θερµοκολλητικά λάκκα και εξωτερι-
κά να φέρουν έκτυπα τις παρακάτω επισημάνσεις:

Χρονολογία παρασκευής: η ημερομηνία (μήνας, έτος).
Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία, διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του

συσκευαστή).
Το είδος του περιεχόμενου. 
Καθαρό βάρος κυπέλλου.
Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή). 
Κωδικός παρτίδας.
Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα χάρτου. Να είναι

από κυματοειδές χαρτόνι αντοχής κατά Mullen τουλάχιστον 100 lb/in2. Οι διαστάσεις των
χαρτοκιβωτίων να είναι τέτοιες ώστε κατά τη συσκευασία του προϊόντος να μην υφίσταται
κενό μεταξύ κυπέλλων και τοιχωμάτων του χαρτοκιβωτίου.

Στα χαρτοκιβώτια και πάνω στις δύο μεγαλύτερες κατακόρυφες πλευρές πρέπει να
αναγράφονται έκτυπα στην Ελληνική, οι παρακάτω ενδείξεις: Ότι αναγράφονται στις ετι-
κέτες των καλυμμάτων των κυπέλλων και επιπλέον ο αριθμός των κυπέλλων που πε-
ριέχονται στο χαρτοκιβώτιο.

�  ΚΟΜΠΟΣΤΑ (ΦΡΟΥΤΑ)

Οι καρποί και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κομποστών
θα είναι Α΄ ποιότητας χωρίς σπέρματα. 

Επί  της  συσκευασίας  πρέπει  απαραίτητα  να αναγράφεται  το  καθαρό βάρος του
περιεχομένου  καρπού  μετά  την  αποστράγγιση,  η  πυκνότητα  του  σιροπιού  και  η
ημερομηνία λήξης. 

Πρέπει να πληροί όλους τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Κ.Τ.Π. και
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 
Να είναι  κατά προτίμηση ελληνικής  παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.  Επίσης να

αναφέρουν στα ελληνικά ενδείξεις  όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης. Να διατίθεται σε μεταλλικό κυτίο με εύκολο άνοιγμα (easy open).
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� ΧΑΛΒΑΣ  

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί ότι αναφέρονται στο άρθρο 50 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Ο χαλβάς να έχει παρασκευασθεί από
πολτό σησαμιού (ταχίνι), με φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες με την προσθήκη και
ελάχιστης ποσότητας εκχυλίσματος ρίζας στρουθίου. Για την παρασκευή του επιτρέπεται
η προσθήκη ξηρών καρπών, κακάο, σοκολάτας ή βανίλιας και το οποίο θα πρέπει να δη-
λώνεται στην συσκευασία.

Το είδος να προσφέρεται σε συσκευασία μπαστούνι των 2,5 Kg και να παραδίδεται
στις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια και αμύγδαλο.

� ΚΕΤΣΑΠ  

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο 124 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Το κέτσαπ τομάτας είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με ειδική επεξεργασία είτε
της ακατέργαστης σάρκας της τομάτας είτε του τοματοπολτού και περιέχει ξύδι, αλάτι, αρ-
τύματα, μπαχαρικά και φυσικές γλυκαντικές ύλες.

Για την παρασκευή του προϊόντος θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί νωποί καρ-
ποί τομάτας, οι οποίοι πρέπει να είναι απολύτως υγιείς, ώριμοι, µε κανονικούς μακροσκο-
πικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου
119 του Κ.Τ.Π.. Στην συσκευασία πρέπει  να αναγράφεται με στοιχεία ευδιάκριτα,  ευα-
νάγνωστα και με ανεξίτηλα γράμματα η ένδειξη τοις % ποσότητας της τομάτας που πε-
ριέχει.

Απαγορεύεται η τεχνική χρώση του προϊόντος με οποιαδήποτε μέθοδο η ουσία. Συ-
σκευασία σε φιάλη, με εύκολο άνοιγμα.

� ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ  

Επιτραπέζιος πολτός μουστάρδας ή απλώς μουστάρδα είναι το προϊόν που προκύ-
πτει από ανάμιξη επιτραπέζιας σκόνης μουστάρδας με ξύδι η λεμονοχυμό και την προ-
σθήκη η όχι μικρής ποσότητας ελαιόλαδου.

Επιτρέπεται η χρώση, με τις χρωστικές και τους όρους που αναφέροντα στο ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρη 1 και 2 του Άρθρου 35 του Κ.Τ.Π.

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προσθέτων, συντηρητικών και αντιοξειδωτικών του
Άρθρου 33 του Κ.Τ.Π. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.

� ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (Αφρόγαλα ή Ανθόγαλα)  

Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο 81 του
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και τους ορισμούς της τεχνολογίας γάλακτος,
κρέμα γάλακτος είναι το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με τη χρήση κορυφολόγου για το δια-
χωρισμό του λίπους από το γάλα. Πρακτικά είναι το γάλα με παρά πολύ υψηλή λιποπεριε-
κτικότητα. Για να θεωρηθεί ένα γαλακτοκομικό προϊόν κρέμα πρέπει να έχει λίπος του-
λάχιστον 10%. Οι προσφερόμενοι τύποι κρέμας να έχουν λιποπεριεκτικότητα από 15 % –
35%.

Η οξύτητα της κρέμας κάθε φύσης γίνεται στο αφρόγαλα όπως έχει, και πρέπει να
μην υπερβαίνει τους 9 βαθμούς κατά SOXHLET – HENCEL υπολογιζόμενη σε ουσία χω-
ρίς λίπος. Εκτός από την σύστασή της πρέπει η κρέμα να πληροί όλους τους όρους και
διατάξεις του Άρθρου 80 του Κ.Τ.& Π για το νωπό γάλα.

Επιτρέπεται η χρήση σταθεροποιητή όπως είναι η καραγενάνη Ε 407.
Στη συσκευασία πρέπει μεταξύ των άλλων υποχρεωτικών σημάνσεων να δηλώνεται

σαφώς και ευκρινώς ο τύπος με τη παρακάτω φράσεις «Αφρόγαλα που περιέχει λίπος
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τουλάχιστον 10 ή 20 ή 40%».
Οι προσφερόμενοι  τύποι  κρέμας να είναι  σε χάρτινη αεροστεγή συσκευασία των

1000 ml, µε ένδειξη ηµεροµηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος.

� ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

Να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  να  αναγράφεται  στη  συσκευασία  τους  ο  τόπος
προέλευσης. Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης καθώς
και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφόσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται
εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  υγειονομικές  και  αγορανομικές  διατάξεις,  τους  όρους  του
Κώδικα Τροφίμων.  Τα προϊόντα θα διατίθενται  σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα
βάρους από 500gr.

� ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ (ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ)  

Τα προϊόντα να είναι Α’ ποιότητας και να πληρούνται οι όροι του άρθρου 91(1) του
Κ.Τ.Π. (91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014) και οι ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές
Διατάξεις.

Προϊόντα αλλαντοποιίας χαρακτηρίζονται τα προϊόντα στα οποία η διαδικασία (επε-
ξεργασία) εξυγίανσης επιτυγχάνεται με τη θερμική τους επεξεργασία. Η θέρμανση τους
έχει επίσης ως αποτέλεσμα την μετουσίωση των πρωτεϊνών του κρέατος, με συνέπεια τη
σταθεροποίηση της δομής τους και την ικανότητά των προϊόντων της κατηγορίας αυτής να
κόβονται σε φέτες. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να είναι υγρή, ξηρή ή και συνδυασμός
αυτών των δύο ή/και να συνδυάζεται και με άλλες επεξεργασίες.

1) Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από αυτοτελή τεμάχια κρέατος
Ενδεικτικά προϊόντα: Βραστό χοιρομέρι ή ζαμπόν (χαμ, ham), βραστή ωμοπλάτη (σπάλα),
βραστό και καπνιστό νουά και φιλέτο, μπέικον, φιλέτο ή στήθος γαλοπούλας και κοτόπου-
λου βραστό ή βραστό-καπνιστό. Στα προϊόντα αυτά επιτρέπεται η παρουσία, λόγω επε-
ξεργασίας, λειοτριβέντος κρέατος σε μικρό ποσοστό (10% max) σε προϊόντα του εδαφίου
αυτού που έχουν υποστεί μάλαξη (TUMBLING) κατά τη διαδικασία παρασκευής τους. Το
ελάχιστο ποσοστό μυϊκών πρωτεϊνών να είναι 12 %

2) Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας με ή χωρίς  τεμάχια
κρέατος. Ενδεικτικά προϊόντα Λουκάνικα Φρανκφούρτης, πάριζα, παριζάκι, μορταδέλες,
πικνίκ, ζαμπονέλλο, μορφοποιημένα προϊόντα από τεμάχια κρέατος (μορφοποιημένο ζα-
μπόν,  μορφοποιημένη σπάλα,  μορφοποιημένο μπέικον,  μορφοποιημένο  στήθος  γαλο-
πούλας ή κοτόπουλο, κλπ).

Το κρέας υφίσταται τεμαχισμό περισσότερο ή λιγότερο έντονο. Η κρεατόπαστα μπο-
ρεί να περιέχει  και τεμάχια κρέατος, λίπους ή άλλων τροφίμων (ελιά, σκόρδο, πιπεριά,
τυρί,  κλπ). Τα μορφοποιημένα προϊόντα παρασκευάζονται από τεμάχια κρέατος μικρού
μεγέθους μετά από εντονότατη μάλαξη μαζί με την άλμη υπό κενό και ενδεχόμενη προ-
σθήκη σύγκοπτου κρέατος. Ως προς την εμφάνιση τους στην τομή, μπορεί να διακρίνονται
ευμεγέθη τεμάχια κρέατος, ενώ το συνολικό ποσοστό λεπτοτεμαχισμένης κρεατόμαζας,
μπορεί να είναι μέχρι και 25 %.

Για όλα τα προϊόντα της κατηγορίας 1, Ποσοστό (%) μυϊκών πρωτεϊνών.  Ποσοστό
(%) λίπους: 30% (35% για μορταδέλα)
Προϊόντα που αποτελούνται και από τεμάχια κρέατος και από σύγκοπτο κρέας, Ποσοστό
τεμαχίων κρέατος (% κατά βάρος) 60%.

Η συσκευασία των παραπάνω προϊόντων να γίνεται σε περιέκτες ή και περιβλήματα
από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα που να κλείνουν κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζουν
οποιαδήποτε επαφή του προϊόντος με το εξωτερικό περιβάλλον και έτσι ώστε το περιε-
χόμενο να μη μπορεί να θιγεί χωρίς να υποστεί και η συσκευασία άνοιγμα η μετατροπή
(Άρθρο 89(1) του Κ.Τ.Π. 91-10 ΕΚΔΟΣΗ 1/ Μάρτιος 2014).

Επί της συσκευασίας των προϊόντων και πλησίον του καταλόγου των συστατικών
θα πρέπει να αναγράφεται σχετική ένδειξη η οποία να προσδιορίζει την υποκατηγορία
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προϊόντων στην οποία ανήκει.

Επισήμανση των προϊόντων αλλαντοποιίας:
Στο  περίβλημα ή  τη  συσκευασία  των  προϊόντων  αλλαντοποιίας  πρέπει  να  ανα-

γράφονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή, ανεξίτηλο και αναμφισβήτητο, εκτός από τις άλλες
ενδείξεις που προβλέπονται και οι εξής:

α) Η ονομασία της βασικής κατηγορίας του προϊόντος που θα είναι μία από αυτές
που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων, όπως παρακάτω:
(1) προϊόν ωμό (ενδεχομένως καπνισμένο),
(2) προϊόν ωρίμανσης ξηρό (αέρος),
(3) προϊόν ωρίμανσης ημίξηρο,
(4) προϊόν βραστό,
(5) τεμάχιο κρέατος ωρίμανσης αλατισμένο,
(6) τεμάχιο κρέατος αλατισμένο ξηράς θερμικής επεξεργασίας ή και καπνιστής (ξηρό),
(7) τεμάχιο κρέατος αλατισμένο υγρής θερμικής επεξεργασίας (βραστό),
(8) πηκτή.

β) Το είδος του προϊόντος με την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Τροφίμων ονο-
μασία, όπως λουκάνικο βραστό, σαλάμι αέρος, σαλάμι βραστό, μορταδέλα βραστή κ.λ.π.

Η παραπάνω ονομασία θα συμπληρώνεται από τον παραγωγό με τη χρησιμοποιού-
μενη ειδική  ονομασία,  εφόσον χρησιμοποιείται  τέτοια,  όπως:  λουκάνικο  βραστό τύπου
Φρανκφούρτης, φιλέτο βραστό τύπου Κρακοβίας, σαλάμι βραστό τύπου Ουγγαρίας, σα-
λάμι αέρος τύπου Θάσου, σαλάμι ημίξηρο μπύρας κ.λ.π.

γ) Η λέξη «ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ» ακολουθούμενη από την ονομασία όλων των συστατι-
κών του προϊόντος, δηλαδή, είδος του κρέατος, είδος του λίπους, πρόσθετες ύλες, συνδε-
τικές, αρτυματικές και άλλες ύλες κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας κατά τη στιγμή
της χρησιμοποίησής τους στην παραγωγή του προϊόντος αλλαντοποιίας.

δ) Χρονικές ενδείξεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Γε-
ωργίας.
Η αναγραφή αυτών θα γίνεται μόνο εκεί όπου υπάρχει συσκευασία του προϊόντος (δεύτε-
ρος περιέκτης) και όχι στα προϊόντα που διατίθενται μόνο με το φυσικό ή τεχνητό τους πε-
ρίβλημα (έντερο).

ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
Στα εισαγόμενα προϊόντα αλλαντοποιίας οι ενδείξεις θα αναγράφονται και στην ελληνική
γλώσσα πάνω στη συσκευασία τους.

� ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΚΡΕΑΤΟΣ  

Η  κονσέρβα  κρέατος  πρέπει  να  αποτελείται  από  κρέας  χοιρινό.  Η  θερμική
επεξεργασία πρέπει να γίνεται μετά το κλείσιμο της συσκευασίας και πρέπει να επαρκεί
ώστε το προϊόν να είναι σταθερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μην παρουσιάζει
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.  Εκτός από το μαγειρικό αλάτι,  επιτρέπεται  η προσθήκη
σακχάρων και αρτυμάτων (καρυκευμάτων). Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. (Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Ε). 

H  ημερομηνία  διατηρησιμότητας  να  αναγράφεται  στη  συσκευασία  και  όχι  στην
επικολλημένη ετικέτα. 

Η κονσέρβα να έχει δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. Η κονσέρβα θα πρέπει να είναι
συσκευασμένη σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό βάρος περιεχομένου 200 γραμμαρίων,
κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός
(ΕΚ) 1935/2004, και Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 

Η  κονσέρβα  κρέατος  θα  πρέπει  να  έχει  χρόνο  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  24
μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.

� ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ  

Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τόνου θα πρέπει  να είναι σύμφωνα με τα
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προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Η κονσέρβα
τόνου  θα  πρέπει  να  έχει  παραχθεί  και  συσκευαστεί  σε  νομίμως  λειτουργούσες
επιχειρήσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Για την παρασκευή
της  κονσέρβας  τόνου  θα  πρέπει  να  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ένα  από  τα  είδη  που
καθορίζονται στο σημείο Ι του παραρτήματος του Κανονισμού 1536/92 του Συμβουλίου. 

Για  την  παρασκευή  της  κονσέρβας  τόνου  θα  πρέπει  να  έχουν  χρησιμοποιηθεί
ολόκληρα  μέρη  τόνου,  ακέφαλα  και  χωρίς  περιττά  μέρη  (σπλάχνα,  δέρμα,  πτερύγια,
σπονδυλική  στήλη κλπ).  Επιτρέπεται  η  ύπαρξη ψιχίων μέχρι  του ποσοστού 18% του
βάρους του ψαριού. Το χρησιμοποιούμενο υγρό κάλυψης είναι νερό, με την προσθήκη
ενδεχομένως  αρτυμάτων  και  αρωματικών  φυτών ή  φυσικών  αρωματικών  υλών  όπως
ορίζονται  στον  Καν.  (ΕΚ)  αριθ.  1334/2008  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
ονομασίας πώλησης. 

Η κονσέρβα τόνου θα πρέπει να έχει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 24
μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Ο  τόνος  θα  πρέπει  να  είναι  συσκευασμένος  σε  λευκοσιδηρά  δοχεία
(προσυσκευασία)  με  καθαρό  βάρος  περιεχομένου  τουλάχιστον  160  γραμμαρίων.  Το
στραγγισμένο βάρος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερο  από  70% του  καθαρού  βάρους.  Τα
λευκοσιδηρά  δοχεία  πρέπει  να  έχουν  σύστημα  εύκολου  ανοίγματος.  Το  υλικό  της
προσυσκευασίας  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  επαφή  με  τρόφιμα,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  της  ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ)  1935/2004)  και  εθνικής  νομοθεσίας  (ΚΤΠ).
Επίσης, να πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.

�  ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Η κονσέρβα θα πρέπει να
έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

� ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ – ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ  

Ως τoιαύτα νooύνται διάφoρα βρώσιμα μέρη φυτών, αυτoύσια μαγειρευμένα ή όxι,
μέσα σε κατάλληλους περιέκτες. 

Τα xρησιμoπoιoύμενα προϊόντα φυτικής προέλευσης, με εξαίρεση τα ξηρά όσπρια,
πρέπει να είναι νωπά. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης αποξηραμένων και αναγεννημένων
με ενυδάτωση προϊόντων, αυτή πρέπει να δηλώνεται στη συσκευασία σύμφωνα με τις
διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων. 

Συσκευασμένα σε μεταλλικό κουτί, βάρους 4kg έως 5kg.

� ΖΩΜΟΙ – ΣΑΛΤΣΕΣ – ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΡΕΑΤΟΣ  

Τα προϊόντα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούνται οι όροι του άρθρου
91(1) του Κ.Τ.Π. και οι ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις (91-10 ΕΚΔΟΣΗ
1/ Μάρτιος 2014).

� ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ  

Παρασκευάζεται  με  πρώτη ύλη τον ταραμά,  με προσθήκη σογιάλευρου ή άλλου
πρωτεϊνούχου αλεύρου σε ποσοστό μέχρι 8% όπως και καζεϊνικού νατρίου, σε ποσοστό
μέχρι  2%, όταν η ποιότητα της πρώτης ύλης,  δηλαδή του ταραμά, κάνει αδύνατη την
κατεργασία του και διάθεσή του σαν "ΤΑΡΑΜΑ". 

Τα ποσοστά υγρασίας, χλωριούχου νατρίου και ζάχαρης πρέπει να είναι μέσα στα
όρια που καθορίζονται για τον ταραμά. 
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Επιτρέπεται  ο  τεχνητός,  όπως  ορίζεται  στην  παράγραφο  8  του  άρθρου  αυτού.
Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κ.Τ. σύμφωνα
με την αρχή του quantum satis. 

Στα δοχεία συσκευασίας και στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται συνεχής και με
ομοιόμορφα (ομοιόχρωμα, ισομεγέθη) στοιχεία. Απαγορεύεται η κατάτμηση της λέξης και
της οποιασδήποτε αναφοράς ή προσέγγισης στον χαρακτηρισμό "ΤΑΡΑΜΑ". 

Συσκευασμένα σε πλαστικά δοχεία,  βάρους 2kg εως 3kg.

�  ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

Mε τo όνoμα «Mαγιoνέζα» νoείται τo πρoϊόν σε μoρφή  oμoιoγενoύς πoλτoύ, πoυ
παρασκευάζεται  από εδώδιμo έλαιo με  πρoσθήκη κρόκoυ  αυγoύ,  μαγειρικoύ αλατιoύ,
αρτυμάτων, xυμoύ λεμoνιών ή κιτρικoύ oξέoς και μερικές φoρές ζάxαρης και ξυδιoύ.

Όλες oι πρώτες ύλες, πoυ xρησιμoπoιoύνται για την παρασκευή μαγιoνέζας πρέπει
να πληρoύν τoυς σxετικoύς για κάθε μία από αυτές όρoυς τoυ παρόντα Κώδικα.

To xρώμα της μαγιoνέζας είναι αυτό πoυ πρoκύπτει από τις πρώτες ύλες πoυ έxoυν
xρησιμoπoιηθεί και την κατεργασία τoυς. Aπαγoρεύεται η τεxνητή xρώση με oπoιαδήπoτε
xρωστική, έστω και αβλαβή. Σε περίπτωση πoυ η μαγιoνέζα περιέxει μoυστάρδα, αυτή
δεν επιτρέπεται να είναι τεxνητά xρωματισμένη.

Oι oργανoληπτικoί xαρακτήρες της μαγιoνέζας πρέπει να είναι άμεμπτoι και να μην
παρέxoυν ενδείξεις xρησιμoπoίησης μειoνεκτικών πρώτων υλών ή ατελoύς επεξεργασίας.

Aπαγoρεύεται  η  διάθεση  στην  κατανάλωση μαγιoνέζας,  πoυ εμφανίζει  λύση της
oμoιoγενoύς σύστασής της, δηλαδή διαxωρισμό των υλικών πoυ xρησιμoπoιήθηκαν για
την παρασκευή της.

Επιτρέπεται για την παρασκευή της μαγιονέζας η χρησιμοποίηση σύμφωνα με την
αρχή του quantum satis,  προσθέτων του παραρτήματος Ι  του άρθρου 33 του Κώδικα
Τροφίμων.

Επιτρέπεται  η  χρήση  Προσθέτων  του  παραρτήματος  ΙΙΙ,  συντηρητικά  και
αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων 1) Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 και
βενζοϊκά Ε210, Ε211, Ε212, Ε213 σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω παραρτήματος
για τις γαλακτωματοποιημένες σάλτσες με περιεκτικότητα σε λιπαρά 60% ή περισσότερο
2) Εστέρες γαλλικού οξέος Ε310, Ε311, Ε312 και TBHQ E319, ΒΗΑ Ε320, σύμφωνα με
τους όρους του εν λόγω παραρτήματος.

Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος IV του άρθρου 33 του Κώδικα
Τροφίμων:

Φωσφορικά  Ε338,  Ε339,  Ε340,  Ε341,  Ε343,  Ε450,  Ε451,  Ε452,
αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό - ασβέστιονάτριο Ε385, αλγινική προπανοδιόλη-1,2 Ε405, κόμι
καράγια  Ε416,  πολυόλες  Ε420,  Ε421,  Ε953,  Ε965,  Ε966,  Ε967,  Ε968,
πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνες  (polysorbates)  Ε432,  Ε433,  Ε434,  Ε435,  Ε436,  εστέρες
λιπαρών οξέων με σακχαρόζη Ε473, σακχαρογλυκερίδια Ε474, σορβιτάνες Ε491, Ε492,
Ε493, Ε494, Ε495, Ημικυτταρίνη σόγιας Ε426, γλουταμινικά Ε620, Ε621, Ε622, Ε623,
Ε624, Ε625, γουανυλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633,
άλατα  των  5΄-ριβοζονουκλεοτιδίων  Ε634,  Ε635,  Konjac  E425,  και  επί  πλέον  για  τα
αποξηραμένα  προϊόντα  σε  σκόνη  πυριτικά  Ε551,  Ε552,  Ε553α,  Ε553β,  Ε554,  Ε555,
Ε556, Ε559, σύμφωνα, κατά περίπτωση.

Eκτός από τις πρώτες και πρόσθετες ύλες πoυ κατoνoμάζoνται ρητά στo άρθρo
αυτό, απαγoρεύεται η xρησιμoπoίηση κάθε άλλης ανόργανης ή oργανικής oυσίας, έστω
και αβλαβoύς, για την παρασκευή μαγιoνέζας.

H μαγιονέζα xαρακτηρίζεται ευαλλoίωτo τρόφιμo.
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�  ΚΑΠΑΡΗ

«Κάπαρη»  (Capers)  χαρακτηρίζονται  οι  νεαροί  οφθαλμοί  ανθέων
(κ.ν. μπουμπούκια) του φυτού Capparis Srinoza, που διατηρούνται μερικές φορές σε ξύδι
ή άλμη. 

Η κάπαρη απαγορεύεται να έχει τεχνητά χρωματιστεί με πράσινες χρωστικές ή με
άλατα χαλκού.

� ΨΩΜΑΚΙΑ   BURGER

ΣΥΝΘΕΣΗ: Σύνθεση ζύμης 100%
ΒΑΡΟΣ: Καθαρό βάρος/τεμάχιο: 80 γρ κατ’ ελάχιστο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Salmonella spp: απουσία/25 γρ.
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g.
St. coagulase positive: <10 cfu/g.
E. coli: <10 cfu/g.
Ζύμες - Μύκητες: <10 cfu/g.
ΧΗΜΙΚΕΣ
Σταθμική ανάλυση

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Το προϊόν εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του
άρθρου 113&114 του ΚΤΠ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουμιναρισμένης ή μη
ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα

οχήματα
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για
μεταφορά
τροφίμων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Συντηρούνται σε χώρο δροσερό και σκιερό
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: Όπως η ημερομηνία λήξης της συσκευασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για όλα τα υπό προμήθεια είδη του Πίνακα ζητούνται   επαγγελματικές   συσκευασίες (  πο  -  
λυσυσκευασίες  ) και οι αναγραφόμενες από την Υπηρεσία μας προτείνονται ως   ενδεικτι  -  
κές   και όχι ως απολύτως δεσμευτικές.  

Επί παραδείγματι, για τα είδη του Πίνακα με α/α 88 - 92, η Υπηρεσία ζητά συσκευασίες
του 0,5  kg   με προϋπολογισθείσα αξία 0,90€/  kg  . Δεδομένου ότι ως κριτήριο κατακύρωσης  
του διαγωνισμού έχει ορισθεί η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα μέτρησης και όχι ανά συ-
σκευασία έκαστου είδους, οι υποψήφιοι προμηθευτές που θα καταθέσουν προσφορά για
συσκευασίες διαφορετικές του 0,5 κιλού (ήτοι 1 ή 2 ή 5 κιλών) δεν θα απορρίπτονται.

Αντισμήναρχος (Ο) Νικόλαος Δριστέλλας
                       Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΕΕΣ 

eEEEΣ 155741 (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ)

Από τις  2-5-2019, οι  αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας
ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  Η σχετική  ανακοίνωση είναι  διαθέσιμη στη  Διαδικτυακή
Πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ  «www.promitheus.gov.gr».  Το  περιεχόμενο  του  αρχείου,  ως PDF,
ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.  Tο
αρχείο  XML αναρτάται  για την  διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους.

Αντισμήναρχος (Ο) Νικόλαος Δριστέλλας
                       Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  ο  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας…………………………

Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)

            Ημερομηνία έκδοσης  ……………………

Προς : ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ 

Εγγύησή μας υπ’ αρίθμ. ………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………….
Σας γνωρίζουμε ότι  εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυ-
λάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ  ………………….  για  την  Εταιρία
…………………………………………………………..,  ΑΦΜ : …………………………., οδός
………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την
Εταιρία 1) …………………………... και 2)  …………………………….  ατομικά για κάθε μία
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας),  για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο
διαγωνισμό σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 09/06/2022 για τη
………………..………………………..… σύμφωνα  με την υπ’ αρίθμ. 05/22 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο τον χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς
της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της συμβατικού αντικειμένου σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του
βάσιμου  ή μη της απαιτήσεώς σας μέσα σε πέντε (5) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδο-
ποίησή σας.
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,   το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………… 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  ο  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………

Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)

            Ημερομηνία έκδοσης  ……………………

Προς : ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

Εγγύηση μας υπ’ αρίθμ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….

Πληροφορηθήκαμε  ότι  η  Εταιρία  (ή  η  Ένωση  Εταιριών  ή  Κοινοπραξία
……………………….),  ΑΦΜ  :  ……………………,   οδός   ……………………..  αριθμ.
……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, την σύμβαση
υπ’ αρίθμ………, που θα καλύπτει την ……………. …………………………..…., συνολικής
αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 05/22 διακήρυξης της
ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ της ΠΑ και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
09/06/2022 και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το
4% της προϋπολογισθείσας αξίας του συνόλου των προς κατά κύρωση ειδών της Διακή-
ρυξης Δ.05/22 δηλαδή για  ΕΥΡΩ ……………………............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύ-
ηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1)
…………….…… …………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την πα-
ρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητή-
σεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτη-
σής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε
στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.   

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Αντισμήναρχος (Ο) Νικόλαος Δριστέλλας
                       Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού - κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων 

Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2) 
α/α Λόγος  αποκλεισμού  -  Κριτήριο

ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό

2.2.3.1 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες για τα αδικήματα που 
ορίζονται στο άρθρο άρθρο 73 παρ. 
1 ν. 4412/2016:
Συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση
Ενεργητική δωροδοκία κατά το 
ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του 
οικονομικού φορέα
Απάτη εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων
της Ένωσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες
Νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων

Απόσπασμα  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,  που  να  έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα
δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή
πιστοποιητικό  ή  όπου  αυτό  δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ.
2.2.3.1:  α)  επίσημη δήλωση αρμόδιας
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι
δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις
(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου
πιστοποιητικών  (e-Certis)) και β)
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται
ένορκη  βεβαίωση,  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.

2.2.3.2 Ο  οικονομικός  φορέας  δεν  έχει
ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον
αφορά  την  καταβολή φόρων,  τόσο
στη  χώρα  στην  οποία  είναι
εγκατεστημένος  όσο  και  στην
Ελλάδα,  εάν  είναι  άλλο  από  τη
χώρα εγκατάστασης

Α)  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από
την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους-  μέλους  ή  χώρας.  Αν  το
κράτος-μέλος ή  η  εν  λόγω χώρα δεν
εκδίδει  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή
πιστοποιητικό  ή  όπου  αυτό  δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ.
2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι
δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις
(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου
πιστοποιητικών  (e-Certis))  και β)
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή
στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται
ένορκη  βεβαίωση,  υπεύθυνη  δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2) 
α/α Λόγος  αποκλεισμού  -  Κριτήριο

ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό

συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός
φορέας.

Για  τους  ημεδαπούς  οικονομικούς
φορείς: 
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής
που  εκδίδεται  από  την  Α.Α.Δ.Ε.,  που
να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο
υποβολής της  ή, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή της. 

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει
ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον
αφορά  την  καταβολή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης,  τόσο  στη
χώρα  στην  οποία  είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα  φορέα,  εάν  είναι  άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;

Β)  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από
την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος
- μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή
πιστοποιητικό  ή  όπου  αυτό  δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ.
2.2.3.2:  α)  επίσημη δήλωση αρμόδιας
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι
δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις
(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου
πιστοποιητικών  (e-Certis)) και  β)
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή
στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται
ένορκη  βεβαίωση,  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.

Για  τους  ημεδαπούς  οικονομικούς
φορείς:  Ασφαλιστική  Ενημερότητα
άλλως,  στην  περίπτωση  οφειλής,
βεβαίωση  οφειλής  που  εκδίδεται  από
τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά
το  χρόνο  υποβολής  της,  ή  στην
περίπτωση  που  δεν  αναφέρεται  σε
αυτή  χρόνος  ισχύος,  που  να  έχει
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2) 
α/α Λόγος  αποκλεισμού  -  Κριτήριο

ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την  υποβολή  της  (και  οποιοδήποτε
άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο
τυχόν υπάγεται) 
Γ)  Υπεύθυνη  δήλωση  αναφορικά  με
τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει  να
καταβάλει  εισφορές  (στην  περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής
ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο
στην  περίπτωση  που  δεν  υπάγεται
αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ)
Δ)  Υπεύθυνη  δήλωση  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.

2.2.3.3.α Αθέτηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας

Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
δηλώνεται  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους  τομείς  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας.

2.2.3.3.β Καταστάσεις οικονομικής 
αφερεγγυότητας:
Πτώχευση
Υπαγωγή σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή ειδική εκκαθάριση
Αναγκαστική διαχείριση από 
δικαστήριο ή εκκαθαριστή 
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης

Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την
αρμόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους  -
μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί
έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την
υποβολή του. Αν το κράτος - μέλος ή η
εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου
είδους  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή
όπου  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις
περιπτώσεις  της  παρ.  2.2.3.3.β:  α)
επίσημη  δήλωση  αρμόδιας  δημόσιας
αρχής  ότι  δεν  εκδίδεται  ή  ότι  δεν
καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  (μόνο
εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου
πιστοποιητικών  (e-Certis)) και  β)
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται
ένορκη  βεβαίωση,  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
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2) 
α/α Λόγος  αποκλεισμού  -  Κριτήριο

ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό

είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός
φορέας.

Ιδίως  οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι
εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα
προσκομίζουν:
α) Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας  από  το  αρμόδιο
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,
πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό
αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης,
 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.Μ.Η.  περί  μη
έκδοσης  απόφασης  λύσης  ή
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου,  ενώ  για  τις  ΕΠΕ
προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό
μεταβολών.
β)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το
οποίο  προκύπτει  ότι  το  νομικό
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους
συνεταιρισμούς,   το  Ενιαίο
Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας  εκδίδεται  για  τα
σωματεία  από  το  αρμόδιο
Πρωτοδικείο,  και  για  τους
συνεταιρισμούς  για  το  χρονικό
διάστημα  έως  τις  31.12.2019  από  το
Ειρηνοδικείο  και  μετά  την  παραπάνω
ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η..
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  η
παρούσα παράγραφος διαμορφώνεται
αναλόγως  για  τις  καταστάσεις  ειδικής
εκκαθάρισης  που  επιβάλλονται  με
αποφάσεις των αρμοδίων αρχών.

Αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων

γ)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία
Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την
ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet,  από την οποία να προκύπτει
η  μη  αναστολή  της  επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.

2.2.3.3.γ Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του

Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
δηλώνεται  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2) 
α/α Λόγος  αποκλεισμού  -  Κριτήριο

ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό

ανταγωνισμού δεν έχει συνάψει συμφωνίες με στόχο
τη  στρέβλωση  του  ανταγωνισμού,
άλλως, ότι τυγχάνει στη περίπτωσή του
εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3
του  άρθρου  44 του  ν.  3959/2011  (Α΄
93),  και  δεν  έχει  υποπέσει  σε
επανάληψη της παράβασης

2.2.3.3.δ Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής  του  στη  διαδικασία
σύναψης σύμβασης

Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
δηλώνεται  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
δεν  γνωρίζει  την  ύπαρξη  τυχόν
κατάστασης  σύγκρουσης
συμφερόντων  λόγω  της  συμμετοχής
του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

2.2.3.3.ε Παροχή  συμβουλών  ή  εμπλοκή
στην προετοιμασία  της  διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης

Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας, ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν
έχει  παράσχει  συμβουλές  στην
αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει  με  άλλο
τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας  σύναψης  της  σύμβασης
[άλλως,  σε  περίπτωση προηγούμενης
εμπλοκής,  αυτή  δηλώνεται  ως
πραγματικό γεγονός]

2.2.3.3.στ Πρόωρη  καταγγελία,  αποζημιώσεις
ή  άλλες  παρόμοιες  κυρώσεις  από
προηγούμενη σύμβαση

Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
δηλώνεται  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
δεν  έχει  υποστεί  πρόωρη  καταγγελία
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης  ή
προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης
σύμβασης  παραχώρησης,  ή  επιβολή
αποζημιώσεων  ή  άλλων  παρόμοιων
κυρώσεων σε σχέση με προηγούμενη
σύμβαση.

2.2.3.3.ζ
και η

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, 
απόκρυψη πληροφοριών, 
ανικανότητα υποβολής 
δικαιολογητικών, απόπειρα 
επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών

Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: α)
δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών
απατηλών 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  υποβάλει,  χωρίς
καθυστέρηση,  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα, και 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
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2) 
α/α Λόγος  αποκλεισμού  -  Κριτήριο

ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό

ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο
πλεονέκτημα στη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  να  παράσχει
παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την
ανάθεση

2.2.3.3.θ Ένοχος  σοβαρού  επαγγελματικού
παραπτώματος

Υπεύθυνη  δήλωση  ότι:  α)  δεν  έχει
διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα και  β)  δεν έχει  επιβληθεί
σε  βάρος  του  πειθαρχική  ποινή  ή
άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του
επαγγέλματός  του  από  αρμόδια
εποπτική  αρχή/φορέα με  πειθαρχικές-
κυρωτικές αρμοδιότητες.

2.2.3.7 Οριζόντιος  αποκλεισμός  από
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης

Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
δηλώνεται  ότι  δεν έχει  επιβληθεί στον
οικονομικό  φορέα  η  κύρωση  του
οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες
συμβάσεις  και  συμβάσεις
παραχώρησης

2.2.4 Εγγραφή  στο  σχετικό
επαγγελματικό μητρώο

Πιστοποιητικό  εγγραφής  στο  οικείο
επαγγελματικό  μητρώο,  το  οποίο  να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του,
εκτός  αν,  σύμφωνα με τις  ειδικότερες
διατάξεις  αυτών,  φέρει  συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος. 

Εγγραφή  στο  σχετικό  εμπορικό
μητρώο

Πιστοποιητικό  εγγραφής  στο  οικείο
εμπορικό  μητρώο,  το  οποίο  να  έχει
εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες
ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του,
εκτός  αν,  σύμφωνα με τις  ειδικότερες
διατάξεις  αυτών,  φέρει  συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  γίνεται
αποδεκτό  και  πιστοποιητικό  που
εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του
Γ.Ε.Μ.Η.  των  Επιμελητηρίων
(Εμπορικό,  Βιομηχανικό  ή  Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο)
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
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Αποδεικτικά μέσα (2.2.9.2) 
α/α Λόγος  αποκλεισμού  -  Κριτήριο

ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό

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.

2.2.8 Ποσοστό υπεργολαβίας Υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού
φορέα  στην  οποία  θα  δηλώνονται  οι
υπεργολάβοι  στους  οποίους  θα
ανατεθεί  τμήμα  της  σύμβασης  και  το
ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και
υπεύθυνη δήλωση των προτεινόμενων
υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την
ανάθεση  της  υπεργολαβίας  με  το
σχετικό ποσοστό, σε περίπτωση που ο
οικονομικός  φορέας  ανακηρυχθεί
ανάδοχος.

Αντισμήναρχος (Ο) Νικόλαος Δριστέλλας
                       Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Εταιρίας :
ΑΦΜ - ΔΟΥ :
Στοιχεία Επικοινωνίας :
ΙΒΑΝ Λογαριασμού :

ΠΙΝΑΚ  A  Σ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

Σ
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Η
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Η
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Ν

Α
 Μ

.Μ
.

(€
)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΞΙΑ
(€)

110ΠΜ ΔΑΚ

1
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ

(του 1kg)
ΚΙΛΟ 1.400 12 1.412

2
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ

(του 1kg)
ΚΙΛΟ 360 2 362

3
ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ

(των 12kg)
ΚΙΛΟ 760 60 820

4
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 65 6 71

5
ΡΙΓΑΝΗ
(του 1kg)

ΚΙΛΟ 60 5 65

6
ΚΕΤΣΑΠ

(των 4-5kg)
ΚΙΛΟ 700 180 880

7

ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ
ΚΑΛΑΜΩΝ 
140-160 gr
(των 3kg)

ΚΙΛΟ 1.050 100 1.150

8
ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ

(των 4 kg)
ΚΙΛΟ 120 16 136

9
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

(των 4 kg)
ΚΙΛΟ 160 16 176

10
ΖΩΜΟΣ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
(των 4 kg)

ΚΙΛΟ 400 16 416

11
ΖΩΜΟΣ ΣΑΦΡΑΝ

(των 4 kg)
ΚΙΛΟ 20 1 21
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12
ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ
(των 20 gr)

ΚΙΛΟ 15 1 16

13
ΠΙΚΛΕΣ

(των 3kg – ΚΑΘΑ-
ΡΟ ΒΑΡΟΣ)

ΚΙΛΟ 400 12 412

14
ΦΡΥΓΑΝΙΑ 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ
(των 10 kg)

ΚΙΛΟ 230 0 230

15
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΣ
(του 1kg)

ΚΙΛΟ 20 2 22

16
ΔΑΦΝΗ ΦΥΛΛΑ

(του 0,5 kg)
ΚΙΛΟ 25 2 27

17
ΜΠΕΣΑΜΕΛ

(του 1 kg)
ΚΙΛΟ 200 12 212

18
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ

(του 1kg)
ΚΙΛΟ 13 1 14

19
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ

(του 1kg)
ΚΙΛΟ 15 1 16

20
ΘΥΜΑΡΙ
(του 1kg)

ΚΙΛΟ 20 1 21

21
ΚΑΝΕΛΑ 

ΚΟΜΜΕΝΗ
(του 1kg)

ΚΙΛΟ 12 1 13

22
ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 20 2 22

23
ΚΑΡΥ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 30 4 34

24
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 15 1 16

25
ΚΥΜΙΝΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 15 2 17

26
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ
(ΤΩΝ 500 gr)

ΚΙΛΟ 10 0 10

27
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 13 1 14

28
ΜΠΑΧΑΡΙ 

ΚΟΜΜΕΝΟ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 15 2 17

29
ΜΠΑΧΑΡΙ ΧΟΝΤΡΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 15 2 17

30
ΜΠΟΥΚΟΒΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 11 1 12

31
ΠΑΠΡΙΚΑ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 15 4 19

32
ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΓΛΥΚΟ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 50 4 54

33
ΠΙΠΕΡΙ ΛΕΥΚΟ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 10 0 10

34
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ

ΑΚΟΠΟ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 15 0 15
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35
ΠΙΠΕΡΙ ΜΙΧ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 10 0 10

36
ΔΥΟΣΜΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΣ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 11 2 13

37
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
(ΤΩΝ 10 kg)

ΚΙΛΟ 500 380 880

38
ΒΟΥΤΥΡΟ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 15 2 17

39
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

(ΤΟΥ 1kg)
ΚΙΛΟ 330 5 335

40

ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥ-
ΛΟΥΡΑ – ΝΤΑΚΟΣ

ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ
(ΤΩΝ 8 kg)

ΚΙΛΟ 250 0 250

41
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

(ΤΩΝ 2kg)
ΚΙΛΟ 150 20 170

42
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
(ΤΩΝ 4-5kg)

ΚΙΛΟ 470 90 560

43
ΚΑΠΑΡΗ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 30 0 30

44 CRANBERRY ΚΙΛΟ 50 0 50

45 ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΙΑ ΚΙΛΟ 60 0 60

46
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ (ΧΩ-
ΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ)

ΚΙΛΟ 5 0 5

47
ΒΕΡΥΚΟΚΟ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ
ΚΙΛΟ 5 0 5

48 ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ ΚΙΛΟ 10 0 10

49 ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ ΚΙΛΟ 40 0 40

50 ΣΥΚΑ ΚΙΛΟ 40 0 40

51
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΑΝΑΝΑΣ ΡΟΔΕΛΑ
(ΤΟΥ 1kg)

ΚΙΛΟ 40 0 40

52
ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 

ΦΛΙΔΑ
(500gr)

ΤΕΜ. 300 0 300

53

ΨΩΜΑΚΙΑ
BURGER 80gr (ΣΥ-
ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ)

ΤΕΜ. 480 0 480

54
ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΦΛΙΔΑ

(ΤΟΥ 1kg)
ΤΕΜ. 30 0 30

55
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LT)

ΤΕΜ. 70 0 70

56
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

(ΤΟΥ 1lt)
ΤΕΜ. 1.280 50 1.330
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57

ΓΑΛΑ ΟΜΟΓΕΝΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΟ (1 LT
ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥ-

ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑ-
ΠΑΚΙ ΠΛΗΡΕΣ
3,5% ΛΙΠΑΡΑ)

ΤΕΜ. 800 0 800

58

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩ-
ΜΕΝΟ (15gr ΑΤΟ-

ΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥ-
ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΗ-

ΡΕΣ 7,5% ΛΙΠΑΡΑ)

ΤΕΜ. 3.500 0 3.500

59
ΜΕΛΙ

(ΤΩΝ 900 gr)
ΤΕΜ. 150 0 150

60

ΜΕΛΙ
(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙ-

ΔΑ – ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ
200 ΜΕΡΙΔΩΝ)

ΤΕΜ. 4.000 1200 5.200

61
ΑΥΓΑ

(ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ-
ΣΑΙΟΥ)

ΤΕΜ. 22.800 300 23.100

62
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
(ΤΩΝ 410 gr)

ΤΕΜ. 1.500 520 2.020

63
ΣΚΟΡΔΟΠΟΛΤΟΣ

(ΤΟΥ 1kg)
ΤΕΜ. 130 2 132

64

ΚΡΕΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
– LUNCHEON

MEAT (ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΙΑ 200 gr)

ΤΕΜ. 3.000 100 3.100

65
ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

(ΤΩΝ 1,5gr)
ΤΕΜ. 8.000 1.200 9.200

66

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕΡΙ-
ΔΕΣ

(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙ-
ΔΑ)

ΤΕΜ 2.000 0 2.000

67

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕ-
ΡΙΔΕΣ (ΤΩΝ 20 gr/

ΜΕΡΙΔΑ – ΠΑΚΕΤΟ
ΤΩΝ 180 ΜΕΡΙ-

ΔΩΝ)

ΤΕΜ. 6.000 1.200 7.200

68
ΧΑΛΒΑΣ

(ΤΩΝ 2,5 kg)
ΤΕΜ. 50 33 83

69
ΝΤΟΜΑΤΑ ΛΙΑΣΤΗ

(ΤΩΝ 3 kg)
ΤΕΜ. 30 0 30

70
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

(ΤΩΝ 5 kg)
ΤΕΜ. 200 40 240

71
ΕΤΟΙΜΟ

DRESSING
(ΤΩΝ 0,5 lt)

ΤΕΜ. 10 0 10

72
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ

(ΤΩΝ 5 lt)
ΤΕΜ. 70 0 70

73
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ

ΓΛΑΣΟ
(ΤΩΝ 0.5 lt)

ΤΕΜ. 20 0 20

74 ΤΟΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙ-
ΣΜΕΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡ-

ΒΑ

ΤΕΜ. 80 0 80
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(ΗΛΙΕΛΑΙΟ-ΝΕΡΟ-
ΑΛΑΤΙ)

(ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
1.705gr)

75
ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ
(ΤΩΝ 390 ml)

ΤΕΜ. 100 0 100

76

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
ΚΟΜΜΕΝΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΤΕΜ. 120 10 130

77
ΚΟΝ ΚΑΣΕ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΤΕΜ. 2.100 0 2.100

78
ΚΡΟΥΤΟΝ 

ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ
(ΤΩΝ 0,5 kg)

ΤΕΜ. 200 0 200

79
ΞΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΤΩΝ 390 ml)

ΤΕΜ. 2.200 300 2.500

80
ΧΥΜΟΣ 

ΛΕΜΟΝΙΟΥ
(ΤΩΝ 340 ml)

ΤΕΜ. 2.200 300 2.500

81
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

(ΤΩΝ 10 kg)
ΚΙΛΟ 120 70 190

82
ΖΑΜΠΟΝ
ΠΙΚ-ΝΙΚ

(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 0 100

83
ΜΠΕΙΚΟΝ ΣΥ-

ΣΚΕΥΑΣΙΑ
(ΤΟΥ 1 kg)

ΚΙΛΟ 400 70 470

84
ΖΑΜΠΟΝ (ΦΕΤΕΣ)

ΧΥΜΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
ΚΙΛΟ 300 70 370

85
ΚΟΥΣΚΟΥΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 50 0 50

86
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΜΕΤΡΙΟ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 2.000 0 2.000

87
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 50 0 50

88
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΒΙΔΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 0 100

89
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΚΟΦΤΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 1.200 0 1.200

90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΛΑΖΑΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 1.500 0 1.500

91
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2

(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΙΛΟ 1.000 60 1.060

92
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΠΕΝΝΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 800 120 920

93
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 0 100
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94
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6

(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΙΛΟ 2.000 360 2.360

95
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 120 220

96
ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 100 0 100

97
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ

(ΤΩΝ 5 kg)
ΚΙΛΟ 600 0 600

98
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

(ΤΩΝ 5 kg)
ΚΙΛΟ 500 0 500

99
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ

(ΤΩΝ 25 kg)
ΚΙΛΟ 3.600 360 3.960

100
ΡΕΒΥΘΙΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg)
ΚΙΛΟ 250 0 250

101
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

(ΤΩΝ 25 kg)
ΚΙΛΟ 250 150 400

102
ΓΙΓΑΝΤΕΣ
(ΤΟΥ 1 kg)

ΚΙΛΟ 250 0 250

103
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

ΚΙΛΟ 20 0 20

104
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ

ΜΕΤΡΙΑ
(ΤΩΝ 25 kg)

ΚΙΛΟ 250 150 400

105
ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΤΩΝ 4 kg)

ΚΙΛΟ 500 0 500

106
ΠΑNΤΖΑΡΙΑ 
ΒΡΑΣΜΕΝΑ
(ΤΩΝ 4 kg)

ΚΙΛΟ 500 90 590

107
ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ 

ΜΕ ΤΥΡΙ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΚΙΛΟ
150

0 150

108
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ

(ΤΩΝ 2 kg)
ΚΙΛΟ 800 60 860

109

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝ-

ΚΦΟΥΡΤΗΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΚΙΛΟ - 90 90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

Φ.Π.Α. 13% (€)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1. Στην  ανωτέρω  τιμή  συμπεριλαμβάνονται  οι  κρατήσεις  υπέρ  δημοσίου
0,13468% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%.

2. Πλέον των ανωτέρω, ο μειοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:

α. Μεταφορικά,  ζυγιστικά,  εκφορτωτικά,  πάσης μορφής έξοδα ελέγχου –
δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική – Ποσοτική
Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.
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β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων κα-
θώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης των συμβατικών ειδών ή κα-
θυστερημένων παραδόσεων.

3. Η ισχύ της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

4. Όσον αφορά τα είδη του Πίνακα με α/α 1, 86, 89, 91, 92, 94, 99, 101 & 104,
δεδομένου ότι το ΓΕΣ φέρει την ευθύνη ανεφοδιασμού των Μονάδων της Πολεμικής Αερο-
πορίας όσον αφορά τις ποσότητες που προορίζονται για τη Διαχείριση της Τροφοδοσίας
και μόνο, σε περίπτωση επάρκειας των αποθεμάτων του Στρατού, η Υπηρεσία μας θα
προμηθεύεται τα εν λόγω είδη από τα εφοδιαστικά κέντρα του ΣΞ και ο ανάδοχος παραι-
τείται από κάθε αξίωση έναντι της αναθέτουσας αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας
το  φυσικό  πρόσωπο  που  υπογράφει  την  προσφορά  ως  Προσφέρων  ή  ως  Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του,
θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

1. Αντικείμενο  επεξεργασίας  είναι  τα  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  που
περιέχονται  στους  φακέλους  της  προσφοράς  και  τα  αποδεικτικά  μέσα  τα  οποία
υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το
φυσικό  πρόσωπο  το  οποίο  είναι  το  ίδιο  Προσφέρων  ή  Νόμιμος  Εκπρόσωπος
Προσφέροντος.

2. Σκοπός  της  επεξεργασίας  είναι  η  αξιολόγηση του  Φακέλου Προσφοράς,  η
ανάθεση  της  Σύμβασης,  η  προάσπιση  των  δικαιωμάτων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η
εκπλήρωση των  εκ  του νόμου  υποχρεώσεων της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  η  εν  γένει
ασφάλεια  και  προστασία  των  συναλλαγών.  Τα  δεδομένα  ταυτοπροσωπίας  και
επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των
Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

3. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

α. Φορείς  στους  οποίους  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  την  εκτέλεση
συγκεκριμένων  ενεργειών  για  λογαριασμό  της,  δηλαδή  οι  Σύμβουλοι,  τα  υπηρεσιακά
στελέχη,  μέλη  Επιτροπών  Αξιολόγησης,  Χειριστές  του  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  και
λοιποί  εν  γένει  προστηθέντες της,  υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του
απορρήτου.

β Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή
δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

γ. Έτεροι  συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό,  στο  πλαίσιο  της  αρχής  της
διαφάνειας  και  του  δικαιώματος  προδικαστικής  και  δικαστικής  προστασίας  των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

4. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με
τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα
πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή
άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία,  εκτός εάν η νομοθεσία
προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με
δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη
των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

5. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που το  αφορούν,  απευθυνόμενο στον υπεύθυνο  προστασίας
προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
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6. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας  τους  από  τυχαία  ή  αθέμιτη  καταστροφή,  τυχαία  απώλεια,  αλλοίωση,
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη
επεξεργασία.

Αντισμήναρχος (Ο) Νικόλαος Δριστέλλας
                       Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Σχέδιο Σύμβασης (Ενδεικτικό)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./22

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

& 

ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

(110ΠΜ – ΔΑΚ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ……………

Επισημαίνεται ότι το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί, θα τροποποιηθεί –
οριστικοποιηθεί  αναλόγως  βάσει  τυχόν  ειδικότερων  προβλέψεων  της
κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, της προσφοράς του αναδόχου,
κλπ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο:   Γενικοί Όροι

Β.   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 2ο:   Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις 
Άρθρο 3ο:   Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Άρθρο 4ο:   Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου 
Άρθρο 5ο:   Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα
Άρθρο 6ο:   Ανωτέρα Βία
Άρθρο 7ο:    Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου  
Άρθρο 8ο:   Εγγυήσεις

Γ.   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 9ο:   Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κλπ
Άρθρο10ο:   Συσκευασία

Δ.    ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άρθρο 11ο:   Χρόνος Παράδοσης
Άρθρο 12ο:   Παράδοση – Παραλαβή Ειδών
Άρθρο 13ο:   Υγειονομικός Έλεγχος Αγαθών
Άρθρο 14ο:   Υποχρεώσεις Προμηθευτή
Άρθρο 15ο:   Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 16ο:   Διάρκεια Σύμβασης- Αναπροσαρμογή Τιμών

Ε.   ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 17o:   Τροποποίηση Όρων Σύμβασης
Άρθρο 18o:   Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης- Καταγγελία της Σύμβασης
Άρθρο 19o:   Ολοκλήρωση Σύμβασης

ΓΕΝΙΚΑ
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ.:  2410 515475-6

email: doy  .  htaf  @  haf  .  gr  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …./22 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 158957)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (110ΠΜ – ΔΑΚ)

 

               Στη Λάρισα σήμερα ………… στα Γραφεία της ΔΟΥ ΑΒ Λάρισας/Τμ. Προμη-
θειών οι υπογεγραμμένοι Υποπτέραρχος (Ι)  Κουρουμάνης Νικόλαος Επιτελάρχης ΑΤΑ,
ως  εκπρόσωπος  της  Π.Α.,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρίθμ.  ΑΔ.Φ.831/…..…/Σ…..…/
…………………/ΔΟΥ  Α/Β  ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  υπό  στοιχεία  ΑΔΑΜ:
…………………………….  και  ΑΔΑ:………………………..  απόφαση  κατακύρωσης  των
αποτελεσμάτων του υπ’ αριθμ. 05/22 δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδει-
ξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών θέματος, και ο ……………………………. με ΑΔΤ:
………………..  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα
«…………………………..» με  ΑΦΜ  …………………., Πόλη  ………………..,  Οδός
…………………, Αριθμ. …………, Τ.Κ. ………… Τηλ. ……………… – FAX. ……………….
σύμφωνα με το ……………………. Αποδεικτικό εκπροσώπησης, συμφώνησαν και συνα-
ποδέχθηκαν, ο πρώτος εκ των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθε-
ση στο δεύτερο,  καλούμενο στο εξής “Ανάδοχος”,  την προμήθεια αγαθών όπως περι-
γράφονται λεπτομερώς στα επόμενα άρθρα. 
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Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρίθμ. 05/22 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010618991) και τα λοιπά έγ-
γραφα της σύμβασης που συνέταξε η  Αναθέτουσα Αρχή για τη σύμβαση της εν θέματι
προμήθειας.

2. Την υπ’ αρίθμ. ………….……….. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την
οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: …..…………..), στο πλαίσιο
της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την ειδική πρόσκληση της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της παρούσας, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την
……................

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών,
κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται
μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προ-
σφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

4. Ότι  ο  ανάδοχος  κατέθεσε  την  υπ’  αρίθμ.  ..............  εγγυητική  επιστολή της
τράπεζας/  πιστωτικού  ιδρύματος/  χρηματοδοτικού  ιδρύματος/  ασφαλιστικής
επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων
της παρούσας.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1  ο  
Γενικοί Όροι

1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξή-
σεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. που λαμβάνονται από οποιαδή-
ποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας,
τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 2  ο  
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις

1.Το  αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  αφορά  στην προμήθεια  Παρασκευα-
σμένων Ειδών Διατροφής και Ειδών Παντοπωλείου προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Πε-
ριοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) , ως εξής:

ΠΙΝΑΚ  A  Σ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ
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Α
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ΙΟ

1
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 0 400 1.000 12 1.412

2
ΖΑΧΑΡΗ 

ΚΑΣΤΑΝΗ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 0 0 360 2 362

3
ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ

(ΤΩΝ 12kg)
KG 360 400 0 60 820

4
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 40 25 0 6 71

5
ΡΙΓΑΝΗ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 30 30 0 5 65

6
ΚΕΤΣΑΠ

(ΤΩΝ 4-5kg)
KG 200 500 0 180 880
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7

ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ
ΚΑΛΑΜΩΝ 
140-160 gr
(ΤΩΝ 3kg)

KG 900 150 0 100 1.150

8
ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΣ

(ΤΩΝ 4 kg)
KG 20 100 0 16 136

9
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

(ΤΩΝ 4 kg)
KG 20 140 0 16 176

10
ΖΩΜΟΣ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
(ΤΩΝ 4 kg)

KG 200 200 0 16 416

11
ΖΩΜΟΣ ΣΑΦΡΑΝ

(ΤΩΝ 4 kg)
KG 10 10 0 1 21

12
ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ
(ΤΩΝ 20 gr)

KG 5 10 0 1 16

13
ΠΙΚΛΕΣ

(ΤΩΝ 3kg – ΚΑΘΑ-
ΡΟ ΒΑΡΟΣ)

KG 400 0 0 12 412

14
ΦΡΥΓΑΝΙΑ 
ΤΡΙΜΜΕΝΗ
(ΤΩΝ 10 kg)

KG 80 150 0 0 230

15
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΣ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 15 0 2 22

16
ΔΑΦΝΗ ΦΥΛΛΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg)
KG 15 10 0 2 27

17
ΜΠΕΣΑΜΕΛ
(ΤΟΥ 1 kg)

KG 200 0 0 12 212

18
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 3 10 0 1 14

19
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 1 16

20
ΘΥΜΑΡΙ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 10 10 0 1 21

21
ΚΑΝΕΛΑ 

ΚΟΜΜΕΝΗ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 2 10 0 1 13

22
ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΑΚΙ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 10 10 0 2 22

23
ΚΑΡΥ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 15 15 0 4 34

24
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 1 16

25
ΚΥΜΙΝΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 5 10 0 2 17

26
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ
(ΤΩΝ 500 gr)

KG 0 10 0 0 10

27
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 3 10 0 1 14

Σελίδα 117



28
ΜΠΑΧΑΡΙ 

ΚΟΜΜΕΝΟ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 10 0 2 17

29
ΜΠΑΧΑΡΙ 
ΧΟΝΤΡΟ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 10 0 2 17

30
ΜΠΟΥΚΟΒΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 1 10 0 1 12

31
ΠΑΠΡΙΚΑ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 10 0 4 19

32
ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΓΛΥΚΟ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 40 10 0 4 54

33
ΠΙΠΕΡΙ ΛΕΥΚΟ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 0 10 0 0 10

34
ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ

ΑΚΟΠΟ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 10 0 0 15

35
ΠΙΠΕΡΙ ΜΙΧ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 0 10 0 0 10

36
ΔΥΟΣΜΟΣ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΣ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 1 10 0 2 13

37
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
(ΤΩΝ 10 kg)

KG 100 400 0 380 880

38
ΒΟΥΤΥΡΟ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 5 10 0 2 17

39
ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

(ΤΟΥ 1kg)
KG 80 250 0 5 335

40

ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥ-
ΛΟΥΡΑ – ΝΤΑΚΟΣ

ΣΤΑΡΕΝΙΟΣ
(ΤΩΝ 8 kg)

KG 0 250 0 0 250

41
ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

(ΤΩΝ 2kg)
KG 0 150 0 20 170

42
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
(ΤΩΝ 4-5kg)

KG 200 250 20 90 560

43
ΚΑΠΑΡΗ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 10 20 0 0 30

44 CRANBERRY KG 0 50 0 0 50

45 ΣΤΑΦΙΔΑ ΞΑΝΘΙΑ KG 30 30 0 0 60

46
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ

(ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥ-
ΤΣΙ)

KG 0 5 0 0 5

47
ΒΕΡΥΚΟΚΟ 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ
KG 0 5 0 0 5

48 ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ KG 0 10 0 0 10
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49 ΚΑΡΥΔΟΨΥΧΑ KG 0 40 0 0 40

50 ΣΥΚΑ KG 0 40 0 0 40

51
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΑΝΑΝΑΣ ΡΟΔΕΛΑ
(ΤΟΥ 1kg)

KG 0 40 0 0 40

52
ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 

ΦΛΙΔΑ
(500gr)

ΤΕΜ 0 300 0 0 300

53

ΨΩΜΑΚΙΑ
BURGER 80gr
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΩΝ 6 ΜΕ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ)

ΤΕΜ 0 480 0 0 480

54
ΑΜΥΓΔΑΛΟ 

ΦΛΙΔΑ
(ΤΟΥ 1kg)

ΤΕΜ
.

0 30 0 0 30

55

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1LT)

ΤΕΜ 20 50 0 0 70

56
ΚΡΕΜΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ
(ΤΟΥ 1lt)

ΤΕΜ 700 580 0 50 1.330

57

ΓΑΛΑ ΟΜΟΓΕΝΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΟ (1 LT
ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥ-

ΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑ-
ΠΑΚΙ ΠΛΗΡΕΣ
3,5% ΛΙΠΑΡΑ)

ΤΕΜ 0 0 800 0 800

58

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥ-
ΚΝΩΜΕΝΟ (15gr
ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙ-
ΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΕΣ 7,5% ΛΙ-

ΠΑΡΑ)

ΤΕΜ 0 0 3.500 0 3.500

59
ΜΕΛΙ

(ΤΩΝ 900 gr)
ΤΕΜ 0 150 0 0 150

60

ΜΕΛΙ
(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙ-

ΔΑ – ΠΑΚΕΤΟ
ΤΩΝ 200 ΜΕΡΙ-

ΔΩΝ)

ΤΕΜ 4.000 0 0 1.200 5.200

61
ΑΥΓΑ

(ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ-
ΣΑΙΟΥ)

ΤΕΜ 20.000 2.800 0 300 23.100

62
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
(ΤΩΝ 410 gr)

ΤΕΜ 750 750 0 520 2.020

63
ΣΚΟΡΔΟΠΟΛΤΟΣ

(ΤΟΥ 1kg)
ΤΕΜ 70 60 0 2 132

64 ΚΡΕΑΣ ΚΟΝΣΕΡ-
ΒΑ – LUNCHEON
MEAT (ΣΥΣΚΕΥΑ-

ΤΕΜ 3.000 0 0 100 3.100
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ΣΙΑ 200 gr)

65
ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

(ΤΩΝ 1,5gr)
ΤΕΜ 8.000 0 0 1.200 9.200

66

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕ-
ΡΙΔΕΣ

(ΤΩΝ 20 gr/ ΜΕΡΙ-
ΔΑ)

ΤΕΜ 2.000 0 0 0 2.000

67

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΜΕ-
ΡΙΔΕΣ (ΤΩΝ 20 gr/
ΜΕΡΙΔΑ – ΠΑΚΕ-
ΤΟ ΤΩΝ 180 ΜΕ-

ΡΙΔΩΝ)

ΤΕΜ 6.000 0 0 1.200 7.200

68
ΧΑΛΒΑΣ

(ΤΩΝ 2,5 kg)
ΤΕΜ 30 20 0 33 83

69
ΝΤΟΜΑΤΑ 

ΛΙΑΣΤΗ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΤΕΜ 0 30 0 0 30

70
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

(ΤΩΝ 5 kg)
ΤΕΜ 70 130 0 40 240

71
ΕΤΟΙΜΟ

DRESSING
(ΤΩΝ 0,5 lt)

ΤΕΜ 0 10 0 0 10

72
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ

(ΤΩΝ 5 lt)
ΤΕΜ 20 50 0 0 70

73
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ

ΓΛΑΣΟ
(ΤΩΝ 0.5 lt)

ΤΕΜ 0 20 0 0 20

74

ΤΟΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙ-
ΣΜΕΝΟΣ ΚΟΝ-

ΣΕΡΒΑ
(ΗΛΙΕΛΑΙΟ-ΝΕΡΟ-

ΑΛΑΤΙ)
(ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

1.705gr)

ΤΕΜ 80 0 0 0 80

75
ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ
(ΤΩΝ 390 ml)

ΤΕΜ 0 100 0 0 100

76
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΜ-
ΜΕΝΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ

(ΤΩΝ 3 kg)
ΤΕΜ 60 60 0 10 130

77
ΚΟΝ ΚΑΣΕ
(ΤΩΝ 3 kg)

ΤΕΜ 1.500 600 0 0 2.100

78
ΚΡΟΥΤΟΝ 

ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ
(ΤΩΝ 0,5 kg)

ΤΕΜ 0 200 0 0 200

79
ΞΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΤΩΝ 390 ml)

ΤΕΜ 1.200 1.000 0 300 2.500

80
ΧΥΜΟΣ 

ΛΕΜΟΝΙΟΥ
(ΤΩΝ 340 ml)

ΤΕΜ 1.200 1.000 0 300 2.500

81
ΠΟΥΡΕΣ 
ΠΑΤΑΤΑΣ

(ΤΩΝ 10 kg)
KG 0 120 0 70 190

82 ΖΑΜΠΟΝ KG 100 0 0 100
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ΠΙΚ-ΝΙΚ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

0

83
ΜΠΕΙΚΟΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(ΤΟΥ 1 kg)

KG 300 100 0 70 470

84
ΖΑΜΠΟΝ (ΦΕΤΕΣ)

ΧΥΜΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
KG 300 0 0 70 370

85
ΚΟΥΣΚΟΥΣ
(ΖΥΜΑΡΙΚΟ)
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 50 0 0 50

86
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΜΕΤΡΙΟ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 2.000 0 0 2.000

87
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg) KG

0 50 0 0 50

88
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΒΙΔΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG 0 100 0 0 100

89
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΚΟΦΤΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 1.200 0 0 1.200

90
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΛΑΖΑΝΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 1.500 0 0 1.500

91
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

Νο 2
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 1.000 0 60 1.060

92
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

ΠΕΝΝΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 800 0 120 920

93
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 100 0 0 100

94
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

Νο 6
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG 0
2.000 0 360 2.360

95
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 100 0 120 220

96
ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
(ΤΟΥ 0,5 kg) KG 0

100 0 0 100

97
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ

(ΤΩΝ 5 kg) KG 0
600 0 0 600

98
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

(ΤΩΝ 5 kg) KG
0 500 0 0 500
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99
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ

(ΤΩΝ 25 kg) KG 0
3.600 0 360 3.960

100
ΡΕΒΥΘΙΑ

(ΤΟΥ 0,5 kg) KG
0 250 0 0 250

101
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ

(ΤΩΝ 25 kg) KG 0
250 0 150 400

102
ΓΙΓΑΝΤΕΣ
(ΤΟΥ 1 kg) KG 0

250 0 0 250

103
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ
(ΤΟΥ 0,5 kg)

KG
0 20 0 0 20

104
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ

ΜΕΤΡΙΑ
(ΤΩΝ 25 kg)

KG
0 250 0 150 400

105
ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(ΤΩΝ 4 kg)

KG
500 0 0 0 500

106
ΠΑNΤΖΑΡΙΑ 
ΒΡΑΣΜΕΝΑ
(ΤΩΝ 4 kg)

KG
500 0 0 90 590

107
ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ 

ΜΕ ΤΥΡΙ
(ΤΩΝ 3 kg)

KG
0 150 0 0 150

108
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ

(ΤΩΝ 2 kg) KG
800 0 0 60 860

109

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝ-

ΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΥ-
ΣΚΕΥΑΣΙΑ)

KG 0 0 0 90 90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

Φ.Π.Α. 13% (€)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)

2.     Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποσότητες:

α. Είναι ενδεικτικές.

β. Δύναται να αυξομειωθούν για το κάθε είδος αναλόγως των απαιτήσεων
των Μονάδων. 

γ. Δεν  είναι  δεσμευτικές  και  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  δικαιούται  να
αξιώσει αποζημίωση από την ΠΑ σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσο-
τήτων.

δ. Ειδικότερα, όσον αφορά τα είδη του Πίνακα με α/α 1, 86, 89, 91, 92, 94,
99, 101 & 104, δεδομένου ότι το ΓΕΣ φέρει την ευθύνη ανεφοδιασμού των Μονάδων της
Πολεμικής Αεροπορίας όσον αφορά τις ποσότητες που προορίζονται για τη Διαχείριση της
Τροφοδοσίας και μόνο, σε περίπτωση επάρκειας των αποθεμάτων του Στρατού, η Υπηρε-
σία μας θα προμηθεύεται τα εν λόγω είδη από τα εφοδιαστικά κέντρα του ΣΞ και ο ανάδο-
χος παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι της αναθέτουσας αρχής.
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3. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α, που επιβαρύνει
την Υπηρεσία.

4. Ο προμηθευτής απαλλάσσεται  από κρατήσεις  υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων
Π.Α. ενώ κατά την εξόφληση του θα  παρακρατείται φόρος εισοδήματος (Φ.Ε) 4%, σύμ-
φωνα με το άρθρο 55 του Ν.2238/94.

5. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται  οι  νόμιμες κρατήσεις  (0,13468%), οι
οποίες θα παρακρατηθούν εφάπαξ κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου για το σύ-
νολο του συμβατικού ποσού, και αναλύονται ως ακολούθως: 

α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ-
θρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 375
του Ν.4412/16 και το άρθρο 44 του Ν.4605/19.

β. Χαρτόσημο  0,0021%  (0,07*3%)  και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου  0,00042%
(0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. 5143/11-12-2014
(ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..

γ. Υπέρ  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)  0,06%,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄ Αρ. 1191/14-
03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

δ. Υπέρ  χαρτοσήμου  ΑΕΠΠ  0,0018%  (0,06*3%)  και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ΄ Αριθμ.
1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%

Χαρτόσημο 0,0039%

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,00078%

ΣΥΝΟΛΟ 0,13468%

6. Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με:

α. Το κόστος μεταφορικών,  εκφορτωτικών και  λοιπών εξόδων  μέχρι
την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις των Μονάδων. 

β. Το κόστος των προβλεπόμενων εργαστηριακών ελέγχων.

γ. Με φόρους, δασμούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση  καθώς  και  κάθε  άλλου  είδους  δαπάνη  που  πιθανόν  πραγματοποιήσει  ο
προσφέρων.

7. Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωμα για την κατά κρίση τους τοποθέτηση πα-
ραγγελιών επί των ανωτέρω ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του προ-
σωπικού.
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Άρθρο 3  ο  
Πληρωμή – Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των αγαθών (άρθρα 200 και 208 του Ν.4412/16) από την αρμόδια προς τούτο
Επιτροπή. Η πληρωμή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας υπό τον όρο ότι δεν συ-
ντρέχει  περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του οικονομικού φορέα. 

2. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα διενεργείται ως εξής:

α. Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση ειδών στις Διαχειρίσεις Τροφοδοσί-
ας και στις Λέσχες, θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο πώλησης αγαθών - δελτίο αποστολής με
ημερομηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. Τόσο στα Τιμο-
λόγια, όσο και στα Δελτία Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται πλήρως η περιγραφή
των προς πώληση προϊόντων (είδος και τεμάχια ανά είδος) σε πλήρη αντιστοιχία με αυτά
που παραδίδονται.

β. Σε περίπτωση παρεκκλίσεων των παραδοτέων συμβατικών ειδών από τις
τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας ή παραβίασης λοιπών όρων της σύμβασης, θα κα-
ταλογιστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον Προμηθευτή.

γ. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση
δικαιολογητικά, ήτοι:

(1) Τιμολόγιο πώλησης αγαθών.

(2) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, δηλαδή βε-
βαίωση από αρμόδια Αρχή (ΑΑΔΕ), ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος για τα χρέη του στη
φορολογική διοίκηση.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνι-
κής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

(4) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νο-
μοθεσίας και θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.

3. Επισημαίνεται ότι η προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος 4% θα παρακρατείται
σε κάθε πληρωμή (επί της καθαρής συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση
των κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί  και  ισχύει,  ενώ η Υπηρεσία  επιβαρύνεται  με  φόρο προστιθέμενης αξίας
(Φ.Π.Α) 13%.

4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται από τον Διαχειριστή Χρηματικού
της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, κατόπιν σχετικού ελέγχου – έγκρισης των δικαιολογητικών από το
Τμήμα Εκμεταλλεύσεων. Η πληρωμή θα γίνεται συγκεντρωτικά ανά εβδομάδα, δεκαπεν-
θήμερο ή μήνα με απευθείας πληρωμή από το Ταμείο ή με κατάθεση των χρημάτων σε
λογαριασμό του προμηθευτή. Προς τούτο θα εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης ή Επιταγή.

5. Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2γ ανωτέρω αποτελεί λόγο
λύσεως της σύμβασης.

6. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων,
σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι παράγοντες
άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν.
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7. Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ημερών
από την υποβολή του τιμολογίου από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην  οδηγία  2011/7  της  16-02-2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ.Α΄ 107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό
καταβάλλεται  έντοκα,  εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου,  σε επιτόκιο το
οποίο  είναι  ίσο  προς  το  σύνολο  του  επιτοκίου  αναφοράς  (το  επιτόκιο  που  ορίζει  η
Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  για  τις  πλέον  πρόσφατες  βασικές  της  πράξεις
αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.

8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

α. Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής
οφείλεται  σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των συμβατικών ειδών με έκπτωση λόγω των αποκλίσεων
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

9. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων
των Μονάδων,  διακόπτεται  η χρηματοδότηση και  καταγγέλλεται  η σύμβαση εφόσον ο
προμηθευτής  υπαιτίως  δεν  ενεργεί  σύμφωνα  με  αυτή.  Για  τα  θέματα  κήρυξης  του
προμηθευτή  ως  έκπτωτου  και  τις  επιβαλλόμενες  σε  αυτόν  κυρώσεις,  έχουν  ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 4  ο  
Κήρυξη  Προμηθευτή ως Έκπτωτου 

1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος:

α. Για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμ-
βασης

β. Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

2. Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται  στο άρθρο 5 της παρούσας,  ο
ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει την ανανέω-
ση ισχύος του Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO κατά τη διάρκεια της σύμβα-
σης.

3. Η Υπηρεσία κηρύσσει  τον οικονομικό  φορέα έκπτωτο και  του επιβάλει,  με
απόφαση του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  ορ-
γάνου, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, τις προ-
βλεπόμενες από το Άρθρο 203 του Ν.4412/16 κυρώσεις, ήτοι: 

α. Ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβα-
σης

β. Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτου-
σας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβα-
σης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη δια-
δικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου
δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα
αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται
με τον ακόλουθο τύπο:
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Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμ-
βάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προση-
κόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προση-
κόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κη-
ρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφα-
ση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μη-
νών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον
κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ. Προσωρινό  αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από το  σύνολο συμ-
βάσεων προμηθειών της Υπηρεσίας (άρθρο 74 του Ν. 4412/16).

4. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη συναφθείσα σύμβαση
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου:  

α. Στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύ-
ναψης σύμβασης.

β. Στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορ-
ρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπη-
ρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνη-
μένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης.

γ. Εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατι-
κά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση
κατά την  ως άνω περίπτωση (γ),  η  αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  στον ανάδοχο ειδική
όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμ-
βάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος,
προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίη-
ση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χω-
ρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Ανα-
θέτουσας Αρχής.

5. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της Υπηρεσί-
ας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση
του οικονομικού φορέα να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

6. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση όρου
της Σύμβασης από τον οικονομικό φορέα, εισπράττεται από όσα ο οικονομικός φορέας
έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή
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ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δη-
μοσίων εσόδων. Επίσης με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα ποσά που
προέρχονται  από ποινικές ρήτρες.  Η διαδικασία  είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει
μετά τη λήψη από τον οικονομικό φορέα της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ.

7. Για τα θέματα κήρυξης οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες
σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 και 207 του
Ν.4412/16.

Άρθρο 5  ο  
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα

1. Στον οικονομικό φορέα επιβάλλονται,  κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επι-
τροπής και γνωμοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής, οι προβλεπόμενες, ανά περίπτωση
στο παρόν άρθρο, κυρώσεις.

2. Όσον αφορά στις περιπτώσεις μη τήρησης οποιουδήποτε όρου της Σύμβα-
σης, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη σύσταση προς τον οικονομικό φο-
ρέα.

β. Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο χίλια ευρώ (€1.000,00).

γ. Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00).

δ. Για την τέταρτη παράβαση, πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00).

ε. Για την πέμπτη παράβαση, έκπτωση από τη Σύμβαση.

3. Όσον αφορά προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή
και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη
κατανάλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Τ.Π. και στις διατάξεις της σχετικής νομο-
θεσίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες (τοξι-
κές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους του.

β. Προϊόντα  ακατάλληλα  για  ανθρώπινη  κατανάλωση  θεωρούνται  όσα
υπέχουν μόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθε-
ση (Ν.4235/14).

γ. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβάλλεται:

(1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).
Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενημέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και στη ΔΥΓ/ΓΕΑ.  Επι-
πλέον, διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και διορθωτικές ενέρ-
γειες για το συγκεκριμένο πρόβλημα και  έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτών των
ενεργειών με ανάλογο αποδεικτικό από τον προμηθευτή. Για το χρονικό διάστημα που θα
μεσολαβήσει, οι Μονάδες μπορούν να προμηθεύονται τις ποσότητες των απαιτούμενων
ειδών από άλλον οικονομικό φορέα, επιβαρύνοντας το συμβασιούχο με την επιπλέον δια-
φορά που θα προκύψει στην τιμή.

(2) Για τη δεύτερη παράβαση ή σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί
η πρώτη, έκπτωση από τη σύμβαση.

4. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κυρώσεων της παρ. 3 ανωτέρω, ενδει-
κτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

α. Αδυναμία υλοποίησης παραγγελιών.

β. Χρονική καθυστέρηση στην παράδοση των ειδών άνω των 48 ωρών.
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γ. Άρνηση αντικατάστασης ειδών μη ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις ή
αντικατάσταση αυτών με χρονική καθυστέρηση άνω των 24 ωρών.

δ. Επαναλαμβανόμενη (άνω των τριών φορών) απαίτηση της Υπηρεσίας
για αντικατάσταση μη κανονικών προϊόντων, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση του
οικονομικού φορέα. Επισημαίνεται ότι προϊόντα μη κανονικά θεωρούνται όσα δεν πλη-
ρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας, την
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση (Ν.4235/14).

ε. Μη ύπαρξη των προβλεπόμενων συνθηκών κατά τη συσκευασία και τη
μεταφορά των προϊόντων.

στ. Μη  τήρηση  γενικότερα  της  ισχύουσας  νομοθεσίας  και  των  Τεχνικών
Προδιαγραφών, καθώς και των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται στους
όρους.

ζ. Μη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα στις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι κυρώσεις επιβάλλονται ανα-
λόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

6. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυ-
ρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργα-
νο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

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

8. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμ-
βαση επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

Άρθρο   6  ο  
Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγ-
γράφως αυτά και  να  προσκομίσει  στην  Αναθέτουσα Αρχή τα  απαραίτητα  αποδεικτικά
στοιχεία.

Άρθρο   7  ο  
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου

Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση κάποιου
όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει λαμ-
βάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρ-
κειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).  Με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται  τα δι-
καιώματα του ΜΤΑ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
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Άρθρο   8  ο  
Εγγυήσεις  

Ο προμηθευτής κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρού-
σας  σύμβασης,  την  υπ’  αριθμ.  …………………………….  επιστολή,  ισχύος  μέχρι
την………………………. ποσού ευρώ …………………………………. που  αντιστοιχεί  σε
ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προμήθεια
ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

 

MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο   9  ο  
Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κλπ

1. Η προμήθεια των Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής και Ειδών  Παντοπω-
λείου θα γίνει με βάση την Τεχνική Περιγραφή ως Παράρτημα «Α» της παρούσας.

2. Ο Προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση
που ανέλαβε με την προσφορά που υπέβαλε κατά την διενέργεια του υπ’ αριθμ.  05/22
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 158957), ως το Παράρτημα «Β» της
Σύμβασης, και σύμφωνα με τη δέσμευσή του, στο κατατεθέν  ΕΕΕΣ, με την οποία απε-
δέχθη πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προμήθειας.

Άρθρο   10  ο  
Συσκευασία

1. Η  συσκευασία των προς παράδοση ειδών θα είναι όπως του εμπορίου και
πάντα σύμφωνη με το πνεύμα των Διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την
Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A” της παρούσας), χωρίς άλλη χρημα-
τική επιβάρυνση, ενώ σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα αναγράφονται, τουλάχιστον,
οι παρακάτω ενδείξεις:

α. Επωνυμία του προμηθευτή.

β. Είδος και ποσότητα του προϊόντος.

γ. Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του.

δ. Ημερομηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος.

2. Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται με τον προβλεπόμενο τρόπο.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άρθρο 1  1  ο  
Χρόνος Παράδοσης

1. Απαιτούνται τμηματικές παραδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

2. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  εντός 24 ή 48 ωρών (κατά περίπτωση,
βλέπε  Τεχνική  Περιγραφή  εκάστου  είδους)  από  την  τοποθέτηση  της  παραγγελίας
(τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα των Μονάδων. Η συχνότητα αυτών
θα  καθορίζεται  από  τις  καθημερινές  ανάγκες  των  Διαχειρίσεων  Τροφοδοσίας,  των
Λεσχών και των Κυλικείων των Μονάδων (110ΠΜ & ΔΑΚ).

Άρθρο 1  2  ο  
Παράδοση – Παραλαβή Ειδών

1.   Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται  στις Διαχειρίσεις
Τροφοδοσίας και Λεσχών των Μονάδων (110ΠΜ & ΔΑΚ), καθημερινά και σε ορισμένες
περιπτώσεις  και  Κυριακές  -  Αργίες,  εντός  24  ή  48  ωρών  από  την  τοποθέτηση
παραγγελίας  (τηλεφωνικής  ή  έγγραφης)  από  τα  αρμόδια  όργανα  των  Μονάδων,
ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με έξοδα του
προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την εκάστοτε Μονάδα και η παραλαβή
τους θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές.

2.   Τα  χρησιμοποιούμενα  από  τον  προμηθευτή
μέσα μεταφοράς των ειδών πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, κατάλληλα για
μεταφορά τροφίμων, με την απαιτούμενη ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του
είδους  που  μεταφέρουν.  Η  τήρηση  των  υγειονομικών  συνθηκών  μεταφοράς  των
προϊόντων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.

3. Η  παραλαβή  των  ειδών  εντεταγμένων  εκμεταλλεύσεων  γίνεται  από  τις
Επιτροπές  Παραλαβής,  τις  Επιτροπές  Ωνίων  καθώς  και  την  Υγειονομική  Υπηρεσία
(εφόσον το απαιτεί η φύση των αγαθών). 

4.      Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα αλλοιωμένα και μη διαθέσιμα είδη καθώς και τα είδη
για τα οποία έχει λήξει η ημερομηνία ανάλωσής τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε
περίπτωση άρνησής του,  επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

5. Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα τρόφιμο είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση (ουσιώδεις  μακροσκοπικές  αλλοιώσεις,  χαρακτηριστική  οσμή,  κλπ.),  τότε
αυτό δεν παραλαμβάνεται αλλά δεσμεύεται και καλείται ειδικά καταρτισμένο προσωπικό
(Αξιωματικός Κτηνίατρος ή Ιατρός) προς εκτίμηση της κατάστασης.

Άρθρο 1  3  ο  
Υγειονομικός Έλεγχος Αγαθών

1. Οι αρμόδιες Επιτροπές, σε κάθε παραλαβή και για όλα τα είδη θα διενεργούν
μακροσκοπικό  έλεγχο  και  θα  βεβαιώνουν  αυτοδίκαια,  με  την  οπισθογράφηση  των
αντίστοιχων  Δελτίων  Αποστολής  ή  Τιμολογίων,  την  καταλληλότητα  των  ειδών.  Σε
περίπτωση που κάποιο είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, οι
Επιτροπές θα εισηγούνται  την απόρριψή του,  αναφέροντας απαραιτήτως τους λόγους
απόρριψης.
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2. Η Υπηρεσία, κατά την κρίση της, δύναται να λαμβάνει δείγματα των ειδών,
τα οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν
υπάρχει Στρατιωτικό), για τη διενέργεια μικροβιολογικού ελέγχου, χημικής ανάλυσης και
των ελέγχων που προβλέπονται  στο  Παράρτημα  IV του  Κανονισμού  (ΕΚ)  υπ’  αριθμ.
1148/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2001.

3. Όταν  θα  διενεργείται  δειγματοληψία,  είναι  απαραίτητη  η  παρουσία  του
οικονομικού  φορέα  ή  εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου  αυτού  που  θα  υπογράφει  το
σχετικό  Πρωτόκολλο  Δειγματοληψίας.  Σε  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  ή  ο
εκπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει ή δεν προσέλθει παρά την ενημέρωσή του, η
αρμόδια  Επιτροπή  θα  το  καταγράφει  στο  Πρωτόκολλο  και  θα  διενεργεί  κανονικά  την
δειγματοληψία.

4. Κατά τη δειγματοληψία θα πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στις
οδηγίες  του  ΕΦΕΤ και  στην  Εθνική  και  Κοινοτική  νομοθεσία.  Στην  περίπτωση που  ο
οικονομικός  φορέας  ή  ο  εκπρόσωπός  του  κατά  την  υπογραφή  του  Πρωτοκόλλου
αναγράψει  σε  αυτό  ότι  επιθυμεί  την  κατ’  έφεση  εξέταση  ή  τον  επανέλεγχο  (όπως
προβλέπεται  στη  ισχύουσα  νομοθεσία  ανάλογα  με  τη  φύση  του  προϊόντος),  τότε  η
Επιτροπή  θα λαμβάνει  και  θα  αποστέλλει  στο  εργαστήριο  αντίστοιχα  αντιδείγματα,  οι
ποσότητες των οποίων θα αναγράφονται στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας τροφίμων.

5. Το  κόστος  των  μικροβιολογικών,  χημικών,  ιστολογικών,  εργαστηριακών,
εξετάσεων/  αναλύσεων,  κλπ.  βαρύνει  τον  οικονομικό  φορέα  (Απόφαση  ΚΥΑ  Φ.800/
87/131377/Σ.1896-ΦΕΚ 1401/ΤΒ’/6-8-07). Ο οικονομικός φορέας επιβαρύνεται επίσης με
το κόστος των κατ’ έφεση εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και με την αντικατάσταση της
ποσότητας των δειγμάτων.

6. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέχρι μία (1) φορά το μήνα ή μέχρι δώδεκα
(12) κατ’ έτος. Η ΠΑ δύναται να διενεργήσει κατά την κρίση της επιπλέον ελέγχους, το δε
κόστος αυτών (των επιπλέον) βαρύνει την Υπηρεσία.

7. Τα αποτελέσματα των ελέγχων – δειγματοληπτικών εξετάσεων θα πρέπει να
είναι  απολύτως σύμφωνα με τα  οριζόμενα στον Κ.Τ.Π.  και  στην Εθνική  και  Κοινοτική
νομοθεσία  τροφίμων.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβάλλονται  στον  οικονομικό  φορέα  οι
προβλεπόμενες κυρώσεις.

8. Σε  περίπτωση  διαφωνίας  του  αναδόχου  με  τα  αποτελέσματα  των
εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων
αντιδειγμάτων,  μέσα σε  ανατρεπτική  προθεσμία  48 ωρών 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.

9. 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.

Άρθρο 1  4  ο  
Υποχρεώσεις Προμηθευτή

1. Η Ασφάλεια των Τροφίμων αποτελεί σημαντική αρχή για την προστασία του
προσωπικού  και  ως  εκ  τούτου  ο  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  να  συμμορφώνεται
πλήρως και να τηρεί όλες τις σχετικές υγειονομικές, αγορανομικές και άλλες διατάξεις.

2.   Όλα τα είδη θα τηρούν πλήρως τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και
όλες οι διαδικασίες σε όλα τα στάδια από την αρχή της αλυσίδας (παραγωγή, παρασκευή,
επεξεργασία,  συσκευασία,  αποθήκευση,  διακίνηση)  έως την παράδοση των ειδών,  θα
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υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

3. Τα προϊόντα θα είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η επεξεργασία
και  η  συσκευασία τους  θα είναι  αυτή του εμπορίου,  με  ευδιάκριτη  σήμανση όπου θα
αναγράφεται  το  καθαρό  βάρος,  η  προέλευση,  η  ημερομηνία  συσκευασίας  και  λήξης,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον αγορανομικό κώδικα και σε
κάθε  περίπτωση,  σύμφωνη  με  το  πνεύμα  του  ΚΤΠ  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες
αγορανομικές διατάξεις, καθώς και τους κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων.

4. Ο προμηθευτής δεσμεύεται  να τηρεί  εντός  των αποθηκών του τα είδη του
Πίνακα του άρθρου  2.4.3.2.2 της  Διακήρυξης  Δ.05/22 στις  προβλεπόμενες  ποσότητες
καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  και  να  τα  διαθέτει  ανά  πάσα στιγμή  στη
Μονάδα  αν  και  εφόσον  απαιτηθεί,  όπως  έχει  δεσμευτεί  με  Υπεύθυνη  Δήλωσή  του
(Παράρτημα «Δ» της παρούσας).

5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος φέρει την ιδιότητα του εμπόρου, απαιτείται να
ενημερώσει  την  Υπηρεσία  εφόσον  υπάρξει  μεταβολή  στους  συνεργαζόμενους
προμηθευτές  του,  τριάντα  (30)  ημέρες  πριν  αυτή  συντελεστεί.  Συναφώς,  ο
αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά των νέων
προμηθευτών.

6. Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί
ο προμηθευτής θα πρέπει:

α. Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας των Μονάδων.

β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά
έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και τον κανονισμό λει-
τουργίας της Υπηρεσίας.

  7. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος (ποινικά και αστι-
κά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα προσωπικό του
και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι:

α. Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση
από την ΠΑ.

β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζο-
μένων.

8. Επιπλέον, σε περίπτωση που προκληθεί  ατύχημα από αμέλεια του προσωπι-
κού του προμηθευτή προς οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα.

9.     Κατά την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρε-
ώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δι-
καίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  Ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργα-
να που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης  και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπη-
ρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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Άρθρο 1  5  ο  
Εμπιστευτικότητα

1. Ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, οφείλει
να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που αναλαμβάνει.

2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως Προσωπικό του. Ο
ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και
να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτη-
ση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που
αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

3. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προη-
γούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.

Άρθρο   16  ο     
Διάρκεια Σύμβασης  - Αναπροσαρμογή Τιμών 

1. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους, αρχής γενομένης
από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι από …….……. έως ………….…, κατόπιν συμ-
φωνίας των αντισυμβαλλόμενων μερών. 

2.       Επισημαίνεται ότι οι αναγραφόμενες στη σύμβαση τιμές, θα παραμεί-
νουν αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής.

M  ΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 17  ο  
Τροποποίηση Όρων της Σύμβασης

Τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, επιτρέπεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 1  8  ο  
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης – Καταγγελία της Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

Σελίδα 133



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 της Διακήρυξης Δ.05/22
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.

δ) Ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της Διακήρυξης
Δ.05/22.

ε) Ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί  σε διαδικασία  εξυγίανσης και  δεν τηρεί  τους  όρους αυτής ή εάν βρεθεί  σε
οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση,  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει
τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι  ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) Ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που
απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της Διακήρυξης Δ.05/22.

Άρθρο 1  9  ο  
Ολοκλήρωση Σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η
ποσότητα που παραδόθηκε  υπολείπεται  της συμβατικής,  κατά μέρος που κρίνεται  ως
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθη-
καν.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλε-
πόμενα από τη σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Άπαντες οι  όροι  της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.  Για θέματα που δεν
ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι
της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά, η παρούσα, ο Ν.4412/2016, η κατακύρωση και η
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διακήρυξη του διαγωνισμού, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων
του Αστικού Κώδικα.

2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προ-
σφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλμάτων ή
παραδρομών.

3. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση σύμβασης
ή παραγγελίας των προμηθευτών της ΠΑ λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προ-
βλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού,
εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.

4. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν (2) και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθη-
κε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

             

              Ο                                                                  Ο

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ    ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας

«Β»   Οικονομική και Τεχνική Προσφορά Αναδόχου

«Γ»     Ρήτρα Ακεραιότητας

«Δ»     Υπεύθυνη Δήλωση Αναδόχου για Τήρηση Πολεμικών Εφοδίων

Αντισμήναρχος (Ο) Νικόλαος Δριστέλλας
                         Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δηλώνω/ούμε  ότι  δεσμευόμαστε  ότι  σε  όλα  τα  στάδια  που  προηγήθηκαν  της
κατακύρωσης  της  σύμβασης δεν  ενήργησα/ενεργήσαμε  αθέμιτα,  παράνομα  ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 

Ειδικότερα ότι:

1)  δεν  διέθετα/διαθέταμε  εσωτερική  πληροφόρηση,  πέραν  των  στοιχείων  που
περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και
στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2)  δεν  πραγματοποίησα/ήσαμε  ενέργειες  νόθευσης  του  ανταγωνισμού  μέσω
χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα
οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3)  δεν  διενήργησα/διενεργήσαμε  ούτε  θα  διενεργήσω/ήσουμε  πριν,  κατά  τη
διάρκεια  ή  και  μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για  διευκολύνσεις,
εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή
και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή
αντάλλαγμα  σε  υπαλλήλους  ή  μέλη  συλλογικών  οργάνων  της  αναθέτουσας  αρχής,
καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή
απεριορίστως,  εκ  πλαγίου  δε  έως  και  τέταρτου  βαθμού  ή  συνεργάτες  αυτών  ούτε
χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε  ή  θα  χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε  τρίτα
πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,  ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές
πληροφορίες  οι  οποίες  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  της
αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη
λήξη της,

6)  δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε,  άμεσα (ο ίδιος)  ή έμμεσα (μέσω
τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε
εμπλακεί  και  δεν θα εμπλακώ-ουμε σε  οποιαδήποτε  παράτυπη,  ανέντιμη ή απατηλή
συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση]
οποιουδήποτε  προσώπου  ή  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής  εμπλεκομένου  σε
οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις
διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό,
τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής
συγκατάθεσης στην παραβίαση ή  παράκαμψη νομίμων ή  συμβατικών υποχρεώσεων
που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης,  θετικής γνώμης ή
απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7)  ότι  θα  απέχω/ουμε  από  οποιαδήποτε  εν  γένει  συμπεριφορά  που  συνιστά
σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  και  θα  μπορούσε  να  θέσει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά μου-μας, 

8)  ότι  θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί  με την περιέλευση σε
γνώση  μου/μας,  οποιαδήποτε  κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης
συμφερόντων (προσωπικών,  οικογενειακών,  οικονομικών,  πολιτικών ή  άλλων κοινών
συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων  επαγγελματικών
συμφερόντων)  μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  μου-μας,
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υπαλλήλων  ή  συνεργατών  μου-μας  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού
της  αναθέτουσας  αρχής  που  εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  στη  διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις
της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των
αποφαινόμενων ή/και  γνωμοδοτικών οργάνων αυτής,  ή/και  των μελών των οργάνων
διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία
μεν γραμμή απεριορίστως,  εκ  πλαγίου δε  έως και  τετάρτου βαθμού των παραπάνω
προσώπων,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή  σύγκρουσης  συμφερόντων
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας
και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων
που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό
πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................»,
που  εδρεύει  ......................................  (.  ΑΦΜ:.....................,  ΔΟΥ:  .................,
Τ.Κ.  ....................,  νομίμως  εκπροσωπούμενο  (μόνο  για  νομικά  πρόσωπα)  από
τον ......................................... 

Αντισμήναρχος (Ο) Νικόλαος Δριστέλλας
                                 Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΧ  –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Παράγραφος 2.2.3.2 διακήρυξης:

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με

δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστη-

μένη η επιχείρηση μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης26. 

Ή

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δε-

σμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστη-

μένη η επιχείρηση μας ή την εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθη-

κα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υπο-

χρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις

μας ή να προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας

αίτησης συμμετοχής/της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται το ποσό και η

ημερομηνία ενημέρωσης]

Παράγραφος 2.2.3.3 περ. α Διακήρυξης

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις

μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο,

συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα

X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Παράγραφος 2.2.3.3 περ. β Διακήρυξης

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε

26 Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον

αυτές  έχουν  υπαχθεί  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  που  τηρείται.  Επίσης,  όταν  οι  υποχρεώσεις  έχουν

εκπληρωθεί με την καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων,

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.
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θέση να εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδει-

κτικά στοιχεία] 

Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδο-

σης δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής. 

Παράγραφος 2.2.3.3 περ. γ Διακήρυξης

Δεν  έχω/έχουμε  συνάψει  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη

στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Ή

Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του

ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.

Παράγραφος 2.2.3.3 περ. δ Διακήρυξης

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προ-

σωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας

είναι γνωστές μέχρι και την υπογραφή της παρούσας, με : 

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής  ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικα-

σιών σύναψης συμβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συ-

μπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απε-

ριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων

α΄ και β΄,

τα οποία:

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανο-

μένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης

των εγγράφων της σύμβασης ή/και

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της

Ή

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν

να εκληφθούν ως καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου

24 του ν. 4412/2016 …….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που

αφορούν σε καταστάσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων]
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Παράγραφος 2.2.3.3 περ. ε Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο

τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανω-

τέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις.

 Ή

Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων

της παρούσας σύμβασης με την εξής ιδιότητα….

 [αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και

τον τρόπο πρότερης συμμετοχής] 

Παράγραφος 2.2.3.3 περ. στ Διακήρυξης

Δεν  έχω  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ου-

σιώδους  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 άλ-

λες παρόμοιες κυρώσεις. 

Παράγραφος 2.2.3.3 περ. ζ Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την

παροχή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις

πληροφορίες αυτές

Παράγραφος 2.2.3.3 περ. η Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσω/ουμε  εμπιστευτικές  πληροφορίες

που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή

να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την

ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης.

Παράγραφος 2.2.3.3 περ. θ Διακήρυξης

Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε

βάρος μου/μας πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλμα-

τός μου/μας από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.
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Παράγραφος 2.2.3.7 διακήρυξης:

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλει-

σμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων κα-

θώς και συμβάσεων παραχώρησης. 

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλει-

σμός από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων κα-

θώς και συμβάσεων παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει αναστα-

λεί  με  προσωρινή διαταγή …./με απόφαση επί  της αιτήσεως αναστολής.  [αναφέρεται

αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και πληροφορίες για την κύρια δίκη] 

Παράγραφος 2.4.3.2.2 περ.1) της Διακήρυξης:

Δηλώνω:

α) Ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνι-

κής Προδιαγραφής του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης Δ.05/22 και ότι θα συμμορφώνο-

νται πλήρως και χωρίς καμία παρέκκλιση με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές δια-

τάξεις και τους όρους του Κ.Τ.& Π.  

β) Ότι η χώρα παραγωγής των προσφερόμενων ειδών είναι ………., η επωνυμία

και ο τόπος εγκατάστασης της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία αυτά παράγονται εί-

ναι…………..

γ) Ότι έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ

1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσω (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην

εφεδρεία  αξιωματικούς  ή  μόνιμους  απόστρατους  αξιωματικούς  που  έχουν  ανακληθεί

στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

δ) ‘Ότι θα χορηγώ - διαθέτω τα υπό προμήθεια είδη για όλο το χρονικό διάστημα

ισχύος της σύμβασης. 

ε) Ότι θα επιτρέπω την ελεύθερη πρόσβαση των αρμόδιων οργάνων της ΠΑ και

ότι αποδέχομαι τους ελέγχους (μακροσκοπικούς, χημικούς) των προϊόντων αλλά και των

εγκαταστάσεων των ιδίων και των προμηθευτών μου, σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύ-

ουσες αγορανομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων, χωρίς άλλη

χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

Παράγραφος 2.4.3.2.2 περ.2) της Διακήρυξης:

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να τηρώ τρόφιμα στις

αποθήκες μου προς εξασφάλιση επάρκειας των πολεμικών αποθεμάτων που απαιτού-

νται από την Υπηρεσία ως ο πίνακας του άρθρου 2.4.3.2.2 της Διακήρυξης Δ.05/22 και
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να τα διαθέτω ανά πάσα στιγμή αν και εφόσον απαιτηθεί.

Παράγραφος 2.4.3.2.3 Διακήρυξης (συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση  οι συμμε-

τέχοντες στο διαγωνισμό έχουν την ιδιότητα του εμπόρου)

Δηλώνω ότι οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές μου είναι οι εξής:………………….

(συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία των συνεργαζόμενων προμηθευτών)

και βεβαιώνω ότι θα ενημερώσω υποχρεωτικά την Υπηρεσία σε περίπτωση τροποποίη-

σης των δηλουμένων στοιχείων ή προμηθευτών τριάντα (30) ημέρες πριν αυτή συντελε-

στεί, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά των νέων προμηθευτών.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρού-

σα μέχρι  τη σύναψη της σύμβασης,  θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί  σχετικά την

αναθέτουσα αρχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ27

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρ-

θρου 104 του Ν. 4412/2016. 

Αντισμήναρχος (Ο) Νικόλαος Δριστέλλας
                                  Διευθυντής

27 Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της

απόφασης κατακύρωσης
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