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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Στρατ. Μακρυγιάννη 1 

Πόλη Ιωάννινα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45445 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL543 

Τηλέφωνο 2651366624-5 

Φαξ 2651029470 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies1@gni-hatzikosta.gr & 
amalia.karra1@gni-hatzikosta.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Α. ΚΑΡΡΑ 

Γραφείο Προμηθειών - Τμήμα Οικονομικού 

Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Τηλ. επικοινωνίας:2651366624 

Fax: 2651029470 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gni-hatzikosta.gr  

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», είναι ΝΠΔΔ και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό. Η σύμβαση ανατίθεται από  αναθέτουσα αρχή  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση του γραφείου 
Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Λεωφ. Στρατ. Μακρυγιάννη 1, Τ.Κ 
45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ. 2651366624-5 εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.gni-hatzikosta.gr  

δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα.  Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.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 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
«Γ.Χατζηκώστα». Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 1511 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8)  

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

 

Α/Α ΕΙΔΗ CPV 

1 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ 15982000-5 

2 ΨΩΜΙ 15811100-7 

3 ΑΥΓΑ 03142500-3 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 15331170-9 

5 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) 15112130-6 

6 ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ) 15119000-5 

7 ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 15221000-3 

8 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ) 15431100-9 

9 ΕΛΑΙΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) 15411200-4 

10 ΚΟΜΠΟΣΤΑ Ροδάκινο-αχλάδι(συμπύρινη) σε μεταλλικά κουτιά 
βάρους 3 κιλών 

15332400-8 

11 ΑΛΑΤΙ Νο 2 15872400-5 

12 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15511600-9 

13 ΡΥΖΙ 03211300-6 

14 ΜΕΛΙ 15831600-8 

15 ΖΑΧΑΡΗ 15831000-2 

16 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  15800000-6 

17 ΟΣΠΡΙΑ 03212220-8 

18 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 15851100-9 

19 ΑΛΕΥΡΙ (αλευρώδη προιόντα) 15851000-8 

20 ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 

15872000-1 

21 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 03221200-8 

22 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 03212100-1 

23 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ 15511100-4 

24 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1 LIT.   15511300-6 

25 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ. 15544000-3 

26 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 15542300-2 

27 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ. 15551300-8 

28 ΤΥΡΑΚΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ  15545000-0 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
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Α/Α 
ΟΜΑΔΑ

Σ ΕΙΔΗ CPV 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Σ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ 15982000-5 Χ.Τ 4.946,37 € 

 

24% 6.133,50 € 
2 ΨΩΜΙ 15811100-7 Χ.Τ 33.565,00 € 

 

13% 37.928,45 € 

 
3 ΑΥΓΑ 03142500-3 Χ.Τ 3.750,00 € 

 

13% 4.237,50 € 

 
4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 15331170-9 Π.Ε 2.212,00 € 

 

13% 2.499,56 € 

 5 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) 15112130-6 
Π.Ε 64.219,69 € 

 
13% 

72.568,25 € 

 
6 ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΔΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ) 15119000-5 Π.Ε 81.304,60 € 

 

13% 91.874,20 € 

 
7 ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 15221000-3 Π.Ε 27.750,00 € 

 

13% 31.357,50 € 

 
8 ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ) 15431100-9 Χ.Τ 9.392,50 € 

 

24% 11.646,70 € 

 
9 

ΕΛΑΙΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) 15411200-4 

Π.Ε 18.373,60 € 

 

13% & 
24% 

20.796,66 € 

 

10 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ Ροδάκινο-
αχλάδι(συμπύρινη) σε μεταλλικά 

κουτιά βάρους 3 κιλών 15332400-8 

Χ.Τ 

8.320,00 € 24% 10.316,80 € 

11 ΑΛΑΤΙ Νο 2 15872400-5 Χ.Τ 2.442,00 € 

 

24% 3.028,08 € 

 
12 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15511600-9 Χ.Τ 948,00 € 

 

13% 1.071,24 € 

 
13 ΡΥΖΙ 03211300-6 Χ.Τ 7.680,00 € 

 

13% 8.678,40 € 

 
14 ΜΕΛΙ 15831600-8 Χ.Τ 5.600,00 € 

 

13% 6.328,00 € 

 
15 ΖΑΧΑΡΗ 15831000-2 Χ.Τ 3.323,00 € 

 

24% 4.120,52 € 

 
16 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15800000-6 

Χ.Τ 
15.874,00 € 24% 19.683,76 € 

17 ΟΣΠΡΙΑ 03212220-8 Χ.Τ 415,50 € 

 

13% 469,52 € 

 
18 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 15851100-9 Χ.Τ 7.842,10 € 

 

13% 8.861,57 € 

 
19 ΑΛΕΥΡΙ 15851000-8 Χ.Τ 4.450,00 € 

 

13% 5.028,50 € 

 

20 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-
ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-

ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΟΜΑΤΑΣ 15872000-1 

Χ.Τ 

3.760,25 € 24% 4.662,71 € 

21 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 03221200-8 Π.Ε 45.309,73   

 

13% 51.200,00   

 
22 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 03212100-1 Χ.Τ 14.700,00 € 

 

13% 16.611,00 € 

 
23 ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ 15511100-4 Χ.Τ 35.700,00 € 

 

13% 40.341,00 € 

 24 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1 LIT. 15511300-6 Χ.Τ 1.725,00 € 13% 1.949,25 € 

25 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ. 15544000-3 Χ.Τ 12.075,00 € 

 

13% 13.644,75 € 

 26 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 15542300-2 Χ.Τ 18.600,00 € 

 

13% 21.018,00 € 

 27 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ. 15551300-8 Χ.Τ 32.850,00 € 

 

13% 37.120,50 € 

 28 ΤΥΡΑΚΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ  15545000-0 Χ.Τ 851,40 € 

 

13% 962,08 € 

     467.979,74 € 

 

 534.138,00 € 

 

Χ.Τ. = Χαμηλότερη Τιμή :  Απόλυτη τιμή που θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

 Π.Ε. =Ποσοστό έκπτωσης: Επί της μέσης τιμής λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα 
παράδοσης όπως αυτή ορίζεται από τα αντίστοιχα Δελτία Τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

18PROC003652786 2018-09-06



Διακ.  αριθ. 45/’18   

Σελίδα 7 από 78 

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία, για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες αλλά για όλη τη ζητούμενη 
ποσότητα και για όλα τα είδη της κάθε ομάδας 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #467.979,74#€ άνευ ΦΠΑ ή # 
534.138,00#€ με ΦΠΑ (13% & 24%). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών 
ποσοτήτων και του ετήσιου συμβατικού ποσού, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να παρατείνει 
μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον μήνες με απόφαση του Δ.Σ. 

 
Αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων ειδών της διακήρυξης δίδεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ενώ οι τεχνικές 
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙ) της παρούσας διακήρυξης  

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  της τιμής, δηλαδή: 

 

α) Με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης 

και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, 

σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία- Τμήμα Εμπορίου & 

Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για τα 

είδη των ομάδων: 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, 5.ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

(ΚΟΤΟΠΟΥΛA),  6. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΔΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ), 7. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ,  9. ΕΛΑΙΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) & και για τα είδη της ομάδας  21. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ επί 

της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Χονδρικής Τιμής πώλησης του είδους. Θα 

δίνεται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % εκατό για όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας επί της μέσης 

λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους. 

και 

β) Με την χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά είδος για όλα τα υπόλοιπα είδη των ομάδων: 1. 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ, 2. ΨΩΜΙ, 3. ΑΥΓΑ, 8. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ), 10. ΚΟΜΠΟΣΤΑ, 11. ΑΛΑΤΙ 

Νο 2, 12. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, 13. ΡΥΖΙ, 14 ΜΕΛΙ, 15. ΖΑΧΑΡΗ, 16.ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 17. 

ΌΣΠΡΙΑ, 18. ΖΥΜΑΡΙΚΑ, 19. ΑΛΕΥΡΙ, 20. ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-

ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ, 22. ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, 23. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ, 

24. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LIT, 25. ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ, 26. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ, 27. 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ. & 28. ΤΥΡΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ.  Η ανακήρυξη μειοδότη γίνεται στο σύνολο 

της κάθε ομάδας και όχι ανά είδος. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία, για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες αλλά για όλη τη ζητούμενη 
ποσότητα και για όλα τα είδη της κάθε ομάδας και όχι επιλεκτικά. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται: 

1.  από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
όπως ισχύουν και ιδίως: 
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- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

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

- του άρθρου 63 του ν. 4257/2014 (Α' 74) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών»,   

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

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

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

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

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

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

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

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

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

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

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

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

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

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

- Το υπ’ αριθμ. 39 Προεδρικό Διατάγμα ΦΕΚ 64/ τ.α΄/4-5-2017 σχετικά με τον κανονισμό εξέτασης 
προδικαστικών προσφυγών της αρχής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» 

- της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

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

2. Τις αποφάσεις: 

- Οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=264&txt=y&show_sub=1 ),  οι  σχετικές οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. 
και της Ε.Ε. (02/46). 

- Το αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σχετικά με διευκρινιστικές οδηγίες για τις 
διατάξεις του Ν. 4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας» 

- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α΄95) όπως ισχύει σήμερα 

- Την αριθμ. 15/20-06-2018 (Θ.20) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου 

- Την αριθμ. 20/30-08-18 (Θ.8)  απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης προκήρυξης του 
διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών  και του σχεδίου της παρούσας διακήρυξης 

- Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών Διενέργειας Διαγωνισμών των φορέων του άρθρου 9 
του Ν. 3580/2007. Απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 
με αριθμ. 56/19-11-2014 

- Την με αρ. πρωτ. 1042/24-08-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΞΚΦ469066Ω-ΜΛ8) 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών της Υπηρεσίας, για την διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

- 2.8  Την με αριθμ. Πρωτ. 910/22-01-2018 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Γ. Ν. Ιωαννίνων 
«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και 
συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων. 

-  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η/10/2018 και ώρα 15:00:00 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης 
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www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ύστερα από 

κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών (αρ. 27 του ν. 4412/2016), από την ημερομηνία 

αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚα΄/29-5-2013) και στην αρ. 56902/215 (Β΄1924/2.6.2017) Απόφαση 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

06-09-2018 

Ημέρα: Πέμπτη 

06-09-2018 

Ημέρα: Πέμπτη 

11-10-2018 

Ημέρα: Πέμπτη 

ΩΡΑ: 15:00 

18-10-2018 

Ημέρα: Πέμπτη 

ΩΡΑ: 10:00 

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/09/2018. 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 63760 

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω εφημερίδες :  

 ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail:  nagones@ioa.forthnet.gr  

 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: info@agon.gr  

 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: info@proinoslogos.gr   

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καθώς και το Ε.Ε.Ε.Σ καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL) :   www.gni-hatzikosta.gr   στην καρτέλα «Διαγωνισμοί- Προμήθειες» 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει κατά αναλογία τους Προμηθευτές. 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

 η με αριθμ. 45/18 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (I)  «Αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (II) «Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών»  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (III) «Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (IV) «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (V)  «Σχέδιο Σύμβασης » 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (VI) «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]» 

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

 

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 έξι (6) 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 ή των αλλαγών. 

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 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 που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, 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.  

Σχετικά Υποδείγματα υπάρχουν διαθέσιμα στο Παράρτημα IV  της παρούσας Διακήρυξης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ για την/τις 
ομάδα/ες ειδών στην/στις οποία/ες συμμετέχει ο οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται παρακάτω:  

 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

2% 

1 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ 4.946,37 € 98,93 € 

2 ΨΩΜΙ 33.565,00 € 671,30 € 

3 ΑΥΓΑ 3.750,00 € 75,00 € 

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  2.212,00 € 44,24 € 

5 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) 

64.219,69 € 

1.284,39 € 

6 
ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΔΟΡΑ 

ΚΡΕΑΤΑ) 
81.304,60 € 

1.626,09 € 

7 ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ  27.750,00 € 555,00 € 

8 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ 

(ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ) 
9.392,50 € 

187,85 € 

9 
ΕΛΑΙΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit 
& ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) 

18.373,60 € 

367,47 € 
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10 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ Ροδάκινο-
αχλάδι(συμπύρινη) σε 

μεταλλικά κουτιά βάρους 3 
κιλών 

8.320,00 € 

166,40 € 

11 ΑΛΑΤΙ Νο 2 2.442,00 € 48,84 € 

12 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 948,00 € 18,96 € 

13 ΡΥΖΙ 7.680,00 € 153,60 € 

14 ΜΕΛΙ 5.600,00 € 112,00 € 

15 ΖΑΧΑΡΗ 3.323,00 € 66,46 € 

16 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
15.874,00 € 

317,48 € 

17 ΟΣΠΡΙΑ 415,50 € 8,31 € 

18 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 7.842,10 € 156,84 € 

19 ΑΛΕΥΡΙ 4.450,00 € 89,00 € 

20 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-
ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΟΜΑΤΑΣ 

3.760,25 € 

75,21 € 

21 ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
45.309,73 

 906,19 € 

22 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 14.700,00 € 294,00 € 

23 
ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

ΧΥΜΑ 
35.700,00 € 

714,00 € 

24 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1 

LIT. 
1.725,00 € 

34,50 € 

25 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ. 12.075,00 € 241,50 € 

26 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ 

ΔΟΧΕΙΑ 
18.600,00 € 

372,00 € 

27 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 

GR.ΚΕΣ. 
32.850,00 € 

657,00 € 

28 ΤΥΡΑΚΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ 851,40 € 17,03 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.359,59 € 

 

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 17-05-2019, 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. 
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο 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. 

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.  

ή/και 

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

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

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

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

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

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

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

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

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

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

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

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

 
Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν απαιτείται η υποβολή 
στοιχείων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν απαιτείται η υποβολή 
στοιχείων όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα ISO 22000:2005 ή ισοδύναμα, τα οποία θα 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. 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.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VI, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 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 1  

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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)  

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

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β ΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές  (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

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

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 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 
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

και 

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

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

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

 

Β.3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών 
δεν απαιτείται η υποβολή στοιχείων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5., ομοίως δεν προσκομίζονται και τα σχετικά αποδεικτικά  

Β.4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών 
δεν απαιτείται η υποβολή στοιχείων τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 ομοίως δεν 
προσκομίζονται και τα σχετικά αποδεικτικά  

Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ISO σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα ISO 
22000:2005 ή ισοδύναμα, τα οποία θα έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης.  
 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

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

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής και πιο συγκεκριμένα: 

α) Με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 

πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, 

σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία- Τμήμα Εμπορίου & 

Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για τα 

είδη (ομάδα ειδών): 4. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, 5. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

(ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ), 6. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΔΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ), 7. ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, 9. ΕΛΑΙΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) & και για τα είδη της ομάδας  21. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ επί 

της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Χονδρικής Τιμής πώλησης του είδους. Θα 

δίνεται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % εκατό για όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας επί της μέσης 

λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους  

και 

β) Με την χαμηλότερη τιμή για όλα τα υπόλοιπα είδη των ομάδων: 1. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΧΥΜΟΙ, 2. ΆΡΤΟΣ, 3. 

ΑΥΓΑ, 8. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ, 10. ΚΟΜΠΟΣΤΑ, 11. ΑΛΑΤΙ Νο 2, 12. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, 13. ΡΥΖΙ, 14 ΜΕΛΙ, 15. 

ΖΑΧΑΡΗ, 16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 17. ΌΣΠΡΙΑ, 18. ΖΥΜΑΡΙΚΑ, 19. ΑΛΕΥΡΙ, 20. 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ, 22. 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, 23. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ, 24. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LIT, 25. 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ, 26. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ, 27. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ. & 28. 

ΤΥΡΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ. Η ανακήρυξη μειοδότη γίνεται στο σύνολο της κάθε ομάδας και όχι ανά είδος. 

Προσφορές υποβάλλονται για μία, για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες αλλά για όλη τη ζητούμενη 
ποσότητα και για όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας και όχι επιλεκτικά.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη. Γίνονται δεκτές 
προσφορές για μία, για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες ειδών αλλά για όλη τη ζητούμενη ποσότητα 
και για όλα τα είδη της κάθε ομάδας  και όχι επιλεκτικά και διατηρείται το δικαίωμα/είναι δυνατή η 
ανάθεση της σύμβασης για μία, για περισσότερες ή για όλες τις κατηγορίες (Ν. 4412/16, άρθρο 59). Οι εν 
λόγω ομάδες ειδών αναφέρονται στο Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης. 

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. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ν. 
4412/16 άρθρο 92).  

Δύναται να ζητηθούν από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της. (Ν. 4412/16 άρθρο 79). 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη στο άρθρο 1.5, ήτοι: 11/10/2018 και ώρα 15:00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους 
οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως 
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τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν 
υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς. 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

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

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  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  

γ) Επιστολή ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να αναγράφεται για ποια ομάδα ειδών καταθέτουν 
Προσφορά και κατάσταση με τα προσφερόμενα είδη, όπως ορίζεται στο Παράρτημα (I) της παρούσας 
Διακήρυξης ΧΩΡΙΣ τιμολόγηση, προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής και 

δ) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία 

 

Η μη υποβολή των παραπάνω (α), (β), (γ)και (δ) δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη 
της προσφοράς από τον διαγωνισμό και αποκλεισμό του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VI).  
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Η αναθέτουσα αρχή: 

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την ιστοσελίδα 

ttps://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 

γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα 

έγγραφα της διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 

μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να 

επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που 

«κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

 (β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 

εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 

Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη 

λειτουργία εκτύπωσης PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 

διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από 

κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του 

ΕΕΕΣ: 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και 

υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται 

στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό 

ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 

κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 

χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται. 
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(Βλέπε και τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61) 

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. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης. 

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

 

2.4.3.2 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Στον φάκελο της ηλεκτρονικής Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης και τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του Υποψήφιου Προμηθευτή ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην 
οποία να δηλώνεται:  

Α) το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του για τα προσφερόμενα είδη 

Β) ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α’ 
ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα 
τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις 
και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών και ότι η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα 
μεταφορικά μέσα και 

Γ)ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

 

Η υπεύθυνη δήλωση φέρει ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφεται  από τον ίδιο δεν απαιτείται 
θεώρηση. 
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2 Πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο επίσημο φορέα (δημόσιο ή 
ιδιωτικό)  που θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων εφαρμόζει στην επιχείρησή του σύστημα διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων, σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων στοιχείων ελέγχου (HACCP)  ISO 
22000:2005 ή ισοδύναμο.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν παράγει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρηση του προς 
διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων, σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων στοιχείων ελέγχου (HACCP) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
22000:2005 ή ισοδύναμο ο παραγωγός ή η επιχείρηση από την οποία θα προμηθευτεί τα διακινούμενα 
είδη.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν είναι συμπληρωμένα 
σύμφωνα με το ζητούμενο περιεχόμενό τους θα απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  

 

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

 

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

Στον ηλεκτρονικό υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται στον αντίστοιχο φάκελο του συστήματος 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο σε μορφή PDF το κατά 
περίπτωση  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
III της παρούσας διακήρυξης. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει μόνο την τιμή, ήτοι:  

α) Με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 

πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής ή Χονδρικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης 

αυτού, σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία- Τμήμα 

Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

Ηπείρου για τα είδη (ομάδα ειδών) που εμπίπτουν στην κατηγορία προμήθειας με ποσοστό έκπτωσης 

δηλαδή: 4. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, 5. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ), 

6. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΔΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ), 7. ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, 9. ΕΛΑΙΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) & και 21. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

και 

β) Με την χαμηλότερη τιμή για όλα τα υπόλοιπα είδη των ομάδων (που δεν  εμπίπτουν στην κατηγορία 

προμήθειας με ποσοστό έκπτωσης) δηλαδή: 1. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ, 2. ΨΩΜΙ, 3. ΑΥΓΑ, 8. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ 

ΛΙΠΗ (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ), 10. ΚΟΜΠΟΣΤΑ, 11. ΑΛΑΤΙ Νο 2, 12. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, 13. ΡΥΖΙ, 14 ΜΕΛΙ, 15. ΖΑΧΑΡΗ, 
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16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 17. ΌΣΠΡΙΑ, 18. ΖΥΜΑΡΙΚΑ, 19. ΑΛΕΥΡΙ, 20. ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ, 22. ΠΑΤΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, 23. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ, 24. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LIT, 25. ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

ΑΓΕΛΑΔΟΣ, ΟΜΑΔΑ 26. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ, 27. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ. & 28. 

ΤΥΡΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ. 

 
A. 2.4.4.1 Τιμές 

Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως 
εκάστοτε ισχύουν και ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από τον 
Φ.Π.Α, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες του Παραρτήματος (I). Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό 
Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Α. Για τα είδη (ομάδα ειδών) µε ποσοστό  έκπτωσης ήτοι: 4. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, 5. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ), 6. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΔΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ), 7. ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ 

ΨΑΡΙΑ, 9. ΕΛΑΙΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) & και 21. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ η 

κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις % στον προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ της εκάστοτε ομάδας ειδών στην οποία θα προσφέρει. 

Επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών δεν δίνει ακόμη τη δυνατότητα καταχώρησης 

ποσοστού έκπτωσης, και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή (αριθμό) που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης από την 

ενδεικτική τιμή αναφοράς δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ, όπως 

αναφέρεται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που τίθεται στην παρούσα διακήρυξη 

για την αντίστοιχη ομάδα του πίνακα των υπό προμήθεια ειδών. 

Παράδειγμα : 

Τιμή αναφοράς για σύγκριση των προσφορών π.χ για την ομάδα 6: ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΔΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ) 

χωρίς Φ.Π.Α. είναι  το ποσό των 81.304,60€ 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση 10% επί της τιμής προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ 

(όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα 

συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς π.χ για την ομάδα 6. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΔΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ) 81.304,60€ – 

(81.304,60€ Χ 0,10)=73.174,14€  

 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα µε το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί 
έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και δεν είναι η τελική τιμή πώλησης. 

 

Για την τελική τιμή μετά την παράδοση-παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφερόμενα σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 2.4.4.1 της παρούσας. 
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Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα το επισυναπτόμενο έντυπο (υπόδειγμα) 
οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόμενης 
έκπτωσης για κάθε είδος για το οποίο συμμετέχει, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της διακήρυξης. 

H κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

επί τοις % στον προϋπολογισμό χωρίς ΦΠΑ της εκάστοτε ομάδας ειδών στην οποία θα προσφέρει. 

 Θα δίνεται ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα των ζητουμένων ειδών και όχι στα επιμέρους είδη αυτής 

(π.χ. να δοθεί το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη της ομάδας με αύξοντα αριθμό 6. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ 

(ΔΙΑΔΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ).  

Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ πώλησης του είδους, (εκτός των ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ που θα υπολογίζεται στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ). 

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της 
οικονομικής προσφοράς και του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς 
ειδών με ποσοστό έκπτωσης, υπερισχύει το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς % έκπτωσης. 

Β. Για τα είδη (ομάδα ειδών) µε χαμηλότερη τιμή ήτοι:  1. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΧΥΜΟΙ, 2. ΨΩΜΙ, 3. ΑΥΓΑ, 

ΟΜΑΔΑ 8. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ), 10. ΚΟΜΠΟΣΤΑ, 11. ΑΛΑΤΙ Νο 2, 12. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, 13.ΡΥΖΙ, 14 

ΜΕΛΙ, 15. ΖΑΧΑΡΗ, 16.ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 17. ΌΣΠΡΙΑ, 18. ΖΥΜΑΡΙΚΑ, 19. ΑΛΕΥΡΙ, 20. 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ, 22. ΠΑΤΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, 23. ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ, 24. ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LIT, 25. ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

ΑΓΕΛΑΔΟΣ, 26. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ, 27. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ. & 28. ΤΥΡΑΚΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την τιμή των προς προμήθεια ειδών ανά μονάδα 

μέτρησης του είδους χωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων, όπως ακριβώς ζητείται από τη 

διακήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα 
το επισυναπτόμενο έντυπο (υπόδειγμα) οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf,  όπως αναφέρεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της διακήρυξης. 

Η ανάδειξη μειοδότη – κατακύρωση  θα γίνει στον προμηθετή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

στο σύνολο της κάθε ομάδας και όχι ανά είδος (π.χ χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας 20. 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ και όχι 

χαμηλότερη τιμή επιλεκτικά ανά είδος της συγκεκριμένης ομάδας). H οικονομική προσφορά των 

υποψήφιων προμηθευτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της κάθε ομάδας. 

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη της κάθε ομάδας και όχι για όλα τα είδη της 
ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η τιμή της προσφοράς και το ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερά και δεν υπόκεινται σε μεταβολή - 
αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος του. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 
διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιμή προσφοράς. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 
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προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

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

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 
ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή έως τις 17-04-2019. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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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 (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
ήτοι στις 18-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. 

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

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

 

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.   

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

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.   

18PROC003652786 2018-09-06



Διακ.  αριθ. 45/’18   

Σελίδα 35 από 78 

 

 

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

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016 

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.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.    

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση 
της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά από την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση. 
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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

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

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

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

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  
ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 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.  

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

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
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άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

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

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενο της εγγυητικής δύναται να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

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

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

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

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
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4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

4.4.4. Δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου 

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας και εντός εξήντα (60) ημερών, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των παραδοθέντων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά την έγκριση της 
δαπάνης από την Οικονομική Υπηρεσία. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Πιο συγκεκριμένα για την πληρωμή της δαπάνης απαιτούνται: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής (σύμφωνα με το άρθ. 208 του ν. 4412/2016), β) δελτίο αποστολής-τιμολόγιο του 
προμηθευτή, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς το κάθε είδος, η τιμή και η ποσότητα, γ) 
αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 
πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 
πλαίσια της παράδοσης των αγαθών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται 
επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την 
Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει). 

Ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 
350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 
3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και 
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 
Προκήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε 
τις νέες διατάξεις. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 6.1 της παρούσας.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

 ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

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

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

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

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την ποσότητα, σύμφωνα 
με την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά  μέσα στις αποθήκες του 
Νοσοκομείου την επομένη ή την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα (ανάλογα με την διατηρησιμότητα του 
τροφίμου) από την παραγγελία του Νοσοκομείου και μέχρι την 9η ώρα πρωινή. Η παραγγελία των ειδών 
και των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται από το τμήμα διατροφής του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή, 
τηλεφωνικά ή με φαξ. Για το ψωμί, η παράδοση της μισής ποσότητας που απαιτείται για την ημερήσια 
κατανάλωση του Νοσοκομείου, θα πρέπει να παραδίνεται το αργότερο μέχρι την 7.30 η πρωινή. 

Καμία παραλαβή δεν θα γίνεται μετά το πέρας της παραπάνω ώρας. 

Για τα είδη γενικού εμπορίου (διάφορα προϊόντα διατροφής & αφεψήματα-μπαχαρικά) και κάποιων 
κατεψυγμένων ειδών μπορεί να γίνεται εβδομαδιαίος εφοδιασμός και σύμφωνα με την κρίση και τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να 
προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το 
πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη 
προσκόμισή του. 

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίσει 
σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να τα 
προμηθευτεί απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
είδος τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και ανάλογα με την διατηρησιμότητα του 
τροφίμου.. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου, καθώς και στο Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά 
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά.  

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

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

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω. 

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

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

 

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

Στα πλαίσια της ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν τίθενται απαιτήσεις,  
σχετικές με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016. 
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6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης δεν απαιτείται κατάθεση δείγματος 

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Στα πλαίσια της ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν προβλέπεται 
εγγυημένη λειτουργία προμήθειας. 

 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Στα πλαίσια της ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμηθειών δεν επιτρέπεται 
αναπροσαρμογή τιμής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ.132 του ν. 4412/2016. 

 

 

                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ 

                                           

                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Α/Α 
ΟΜΑ
ΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV Μ/Μ 

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΕΝ∆.ΤΙΜΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ 15982000-5      6.133,50 € 

1α ΠΟPΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 1,5 LT 15982000-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 32 0,824€ 26,37 € 24% 32,70 € 

1β 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
0,25ΛΙΤ. 

15321000-4 

ΤΕΜΑΧΙΟ 12000 0,410€ 4.920,00 € 24% 6.100,80 € 

 

2 
ΨΩΜΙ 15811100-7      37.928,45 € 

2α ΆΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% 15811100-7 ΚΙΛΟ 24500 1,37€ 33.565,00 € 13% 37.928,45 € 

 

3 
ΑΥΓΑ 03142500-3      4.237,50 € 

3α ΑΥΓΑ 03142500-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 25.000 0,15€ 3.750,00 € 13% 4.237,50 € 

 

4 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  15331170-9      2.499,56 € 

4α ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨ.10 Kgr 15331170-9 ΚΙΛΟ 700 1,26 € 882,00 € 13% 996,66 € 

4β ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΥ ΚΑΤ. 10 Kgr 15331170-9 ΚΙΛΟ 1000 1,33 € 1.330,00 € 13% 1.502,90 € 

 

5 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) 15112130-6     

 
72.568,25 € 

 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 15112130-6 ΚΙΛΟ 24.170 2,657 € 64.219,69 € 13% 72.568,25 € 

 

6 

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ) 15119000-5      91.874,20 € 

6α ΜΟΣΧΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ ΛΑΠΠΑ (12 
ΩΣ 16 ΜΗΝΩΝ) 

15111200-1 ΚΙΛΟ 2800 6,170 17.276,00 € 13% 19.521,88 € 

6β ΜΟΣΧΑΡΙ ΦΡΕΣΚΟ ΜΠΟΥΤΙ (12 
ΩΣ 16 ΜΗΝΩΝ Α/Ο) 

15111200-1 ΚΙΛΟ 8000 7,350 58.800,00 € 13% 66.444,00 € 

6γ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο 15113000-3 ΚΙΛΟ 820 4,730 3.878,60 € 13% 4.382,82 € 

6δ ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ 15115100-8 ΚΙΛΟ 180 7,500 1.350,00 € 13% 1.525,50 € 

 

7 
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ  15221000-3      31.357,50 € 

7α ΦΕΤΑ ΒΑΚΑΛΑΟΣ 15221000-3 ΚΙΛΟ 5000 5,55 € 27.750,00 € 13% 31.357,50 € 

 

8 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ) 15431100-9     

 
11.646,70 € 

8α ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 gr. 15431100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 6500 0,85 € 5.525,00 € 24% 6.851,00 € 

8β ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 10gr. 15431100-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 55250 0,070 € 3.867,50 € 24% 4.795,70 € 

 

9 
ΕΛΑΙΑ(ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 

lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) 15411200-4     
 

20.796,66 € 
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9α 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit 15411110-6 ΛΙΤΡΟ 4200 4,3 € 18.060,00 € 13% 20.407,80 € 

9β ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5ΛΙΤ. 15621000-7 ΛΙΤΡΟ 140 2,24 € 313,60 € 24% 388,86 € 

10 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ Ροδάκινο-αχλάδι(συμπύρινη) 
σε μεταλλικά κουτιά βάρους 3 κιλών 15332400-8 ΤΕΜΑΧΙΟ    

 

10.316,80 

10α ΚΟΜΠΟΣΤΑ Ροδάκινο -
αχλάδι(συμπύρινη) σε 

μεταλλικά κουτιά βάρους 3 
κιλών περίπου 

15332400-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 3200 2,60 € 8.320,00 € 24% 10.316,80 € 

 

11 
ΑΛΑΤΙ Νο 2 15872400-5      3.028,08 € 

11α ΑΛΑΤΙ Νο 2 15872400-5 ΚΙΛΟ 3700 0,66 € 2.442,00 € 24% 3.028,08 € 

 

12 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15511600-9      1.071,24 € 

12α 
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 400 ± 5%ΓΡ. 15511600-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 650 0,78 € 507,00 € 13% 572,91 € 

12β 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 400 ± 
5%ΓΡ.ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 6 
ΜΗΝΩΝ& ΑΝΩ 15511600-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 450 0,98 € 441,00 € 13% 498,33 € 

 

13 

ΡΥΖΙ 03211300-6      8.678,40 € 

13α ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 30 kgr 03211300 ΚΙΛΟ 3200 1,19 € 3.808,00 € 13% 4.303,04 € 

13β ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ 30 kgr 03211300 ΚΙΛΟ 3200 1,21 € 3.872,00 € 13% 4.375,36 € 

 

14 
ΜΕΛΙ 15831600-8      6.328,00 € 

14α ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 20 gr 15831600-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 28000 0,20 € 5.600,00 € 13% 6.328,00 € 

 

15 

ΖΑΧΑΡΗ 15831000-2      4.120,52 € 

15α ΖΑΧΑΡΗ 1kgr 15831000-2 ΚΙΛΟ 1510 0,700 € 1.057,00 € 24% 1.310,68 € 

15β ΖΑΧΑΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 10ΓΡ 15831000-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 206000 0,011 € 2.266,00 € 24% 2.809,84 € 

  

16 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15800000-6      19.683,76 € 

16α ΕΛΙΕΣ 15kgr 03222400-7 ΚΙΛΟ 200 4,00 € 800,00 € 24% 992,00 € 

16β ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 20ΓΡ. 15332290-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 40000 0,10 € 4.000,00 € 24% 4.960,00 € 

16γ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 16 ΓΡ. 15821110-3 ΤΕΜΑΧΙΟ 60000 0,11 € 6.600,00 € 24% 8.184,00 € 

16δ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ 50gr 15821200-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 8500 0,42 € 3.570,00 € 24% 4.426,80 € 

16ε ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 500ΓΡ. 15872400-5 ΚΙΛΟ 700 0,75 € 525,00 € 24% 651,00 € 

16στ ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 250ΓΡ. 15872400-5 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,78 € 117,00 € 24% 145,08 € 

 16ζ ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ  15800000-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,40 € 70,00 € 24% 86,80 € 

 16η ΧΑΛΒΑΣ 15613300-1 ΚΙΛΟ 40 4,80 € 192,00 € 24% 238,08 € 

 

17 
ΟΣΠΡΙΑ 03212220-8      469,52 € 

17α ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚ. 500ΓΡ. 03212211-2 ΚΙΛΟ 100 1,79 € 179,00 € 13% 202,27 € 
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17β ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΗΡΑ ΣΥΣΚ. 500ΓΡ. 03221210-1 ΚΙΛΟ 100 2,365 € 236,50 € 13% 267,25 € 

 

18 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 15851100-9      8.861,57 € 

18α ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ  15851100-9 ΚΙΛΟ 2000 1,19 € 2.380,00 € 13% 2.689,40 € 

18β ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6  15851100-9 ΚΙΛΟ 1500 1,07 € 1.605,00 € 13% 1.813,65 € 

18γ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2 &3  15851100-9 ΚΙΛΟ 480 1,17 € 561,60 € 13% 634,61 € 

18δ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ  15851100-9 ΚΙΛΟ 650 1,20 € 780,00 € 13% 881,40 € 

18ε ΠΕΠΟΝΑΚΙ  15851100-9 ΚΙΛΟ 340 1,75 € 595,00 € 13% 672,35 € 

18στ ΦΙΔΕΣ  15851100-9 ΚΙΛΟ 90 1,60 € 144,00 € 13% 162,72 € 

18ζ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ  15851100-9 ΚΙΛΟ 510 2,35 € 1.198,50 € 13% 1.354,31 € 

18η ΡΥΖΑΚΙ  15851100-9 ΚΙΛΟ 340 1,70 € 578,00 € 13% 653,14 € 

 

19 

ΑΛΕΥΡΙ 15851000-8      5.028,50 € 

19α ΑΛΕΥΡΙ 1 Κgr 15851000-8 ΚΙΛΟ 500 0,85 € 425,00 € 13% 480,25 € 

19β ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ 1kgr 15851000-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1150 3,50 € 4.025,00 € 13% 4.548,25 € 

20 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ 
ΛΕΜΟΝΙΟΥ-ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΟΜΑΤΑΣ 15872000-1     

 

4.662,71 € 

20α ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΤΟΥ 1 Kgr 15865000-9 ΚΙΛΟ 2 19,40 € 38,80 € 24% 48,11 € 

20β ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ 1kgr 15865000-9 ΚΙΛΟ 35 21,00 € 735,00 € 24% 911,40 € 

20γ ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥ 1 Kgr 15872100-2 ΚΙΛΟ 20 18,00 € 360,00 € 24% 446,40 € 

20δ ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΟΥ 1Κgr 15872100-2 ΚΙΛΟ 13 7,15 € 92,95 € 24% 115,26 € 

20ε ΡΙΓΑΝΗ ΤΟΥ 1Κgr 15872200-3 ΚΙΛΟ 25 9,94 € 248,50 € 24% 308,14 € 

20στ ΞΥΔΙ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 400 gr 15871110-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 900 0,65 € 585,00 € 24% 725,40 € 

20ζ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΤΟΥ 1kgr 15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 600 1,80 € 1.080,00 € 24% 1.339,20 € 

20η ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ   
2,5 kgr 

15331425-2 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 2,48 € 620,00 € 24% 768,80 € 

          

21 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 03221200-8      51.200,00 € 

21α ΑΓΓΟΥΡΙ 03221270-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 10000 0,310 € 3.100,00 € 13% 3.503,00 € 

21β ΑΝΙΘΟΣ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 140 2,594 € 363,16 € 13% 410,37 € 

21γ ΑΧΛΑΔΙΑ 03222322-6 ΚΙΛΟ 1950 1,480 € 2.886,00 € 13% 3.261,18 € 

21δ ΚΑΡΟΤΑ 03221112-4 ΚΙΛΟ 1160 0,600 € 696,00 € 13% 786,48 € 

21ε ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 03221250-3 ΚΙΛΟ 3200 0,924 € 2.956,80 € 13% 3.341,18 € 

21στ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 03221420-6 ΚΙΛΟ 900 1,021 € 918,90 € 13% 1.038,36 € 

21η ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ 03221113-1 ΚΙΛΟ 5700 0,420 € 2.394,00 € 13% 2.705,22 € 

21θ ΛΑΧΑΝΟ 03221200-8 ΚΙΛΟ 4300 0,420 € 1.806,00 € 13% 2.040,78 € 

21ι ΛΕΜΟΝΙΑ 03222210-8 ΚΙΛΟ 3300 1,100 € 3.630,00 € 13% 4.101,90 € 

21ια ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (των 400γρ) 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 560 2,341 € 1.310,96 € 13% 1.481,38 € 

21ιβ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 03221200-8 ΚΙΛΟ 200 0,881 € 176,20 € 13% 199,11 € 

21ιγ ΜΗΛΑ  ΠΟΙΟΤ. Α 03222321-9 ΚΙΛΟ 5700 1,180 € 6.726,00 € 13% 7.600,38 € 
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21ιδ ΜΠΡΟΚΟΛΟ 03221430-9 ΚΙΛΟ 130 2,3468 € 305,08 € 13% 344,74 € 

21ιε 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΒΑΤΕΣ (ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΜΑ) 03221230-7 

ΚΙΛΟ 
290 1,317 € 381,93 € 13% 431,58 € 

21στ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΠΟΙΟΤ.Α 03222220-1 ΚΙΛΟ 5500 0,500 € 2.750,00 € 13% 3.107,50 € 

21ζ ΡΟΔΑΚΙΝΑ 03222332-9 ΚΙΛΟ 4200 0,980 € 4.116,00 € 13% 4.651,08 € 

21η ΣΕΛΙΝΟ 03221200-8 ΚΙΛΟ 430 1,290 € 554,70 € 13% 626,81 € 

21θ ΣΚΟΡΔΑ 03221200-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 0,360 € 540,00 € 13% 610,20 € 

21ιι ΣΠΑΝΑΚΙ ΝΩΠΟ 03221340-1 ΚΙΛΟ 600 1,010 € 606,00 € 13% 684,78 € 

21ιια ΣΤΑΦΥΛΙ 03222340-8 ΚΙΛΟ 1100 1,500 € 1.650,00 € 13% 1.864,50 € 

21ιιβ ΝΤΟΜΑΤΑ 03221240-0 ΚΙΛΟ 6100 1,220 € 7.442,00 € 13% 8.409,46 € 

22 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 03212100-1 ΚΙΛΟ     16.611,00 € 

22α ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 03212100-1 ΚΙΛΟ 14000 1,05 € 14.700,00 € 13% 16.611,00 € 

 

23 
ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ 15511100-4       

23α ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ 15511100-4 ΚΙΛΟ 35000 1,02 € 35.700,00 € 13% 40.341,00 € 

          

24 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1 LIT. 15511000-3      1.949,25 € 

24α ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1 LIT. 15511000-3 ΛΙΤΡΟ 1500 1,15 € 1.725,00 € 13% 1.949,25 € 

 

25 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ. 15544000-3      13.644,75 € 

25α ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 15544000-3 ΚΙΛΟ 1500 8,05 € 12.075,00 € 
 

13% 13.644,75 € 

 

26 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 15542300-2      21.018,00 € 

 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 15542300-2 ΚΙΛΟ 3100 6,00 € 18.600,00 € 
 

13% 21.018,00 € 

 

27 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ. 15551300-8     
 37.120,50 € 

 

 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ 15551300-8 ΤΕΜΑΧΙΟ 73000 0,45€ 32.850,00 € 13% 37.120,50 € 

 

28 
ΤΥΡΑΚΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ 10ΓΡ. 15545000-0      962,08 € 

28α 
ΤΥΡΑΚΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ( συσκ. Των 8 
μερίδων) 15545000-0 

ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ 330 2,58 € 851,40 € 

 
13% 962,08 € 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 
μία, για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες αλλά για όλη τη ζητούμενη ποσότητα και για όλα τα είδη 
της κάθε ομάδας και όχι επιλεκτικά. Η ανακήρυξη μειοδότη γίνεται στο σύνολο της ομάδας. 

Για τα είδη που εμπίπτουν στο ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται από τους υποψήφιους προμηθευτές 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % εκατό για όλα τα είδη της εκάστοτε ομάδας επί της μέσης λιανικής 
ή χονδρικής πώλησης του είδους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  
& ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 
σε ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ  6.133,50  ΝΑΙ   

 1α Πορτοκαλάδες 1,5 lit 32 τεμ.   

 1β Φυσικός χυμός πορτοκάλι (0,25 lit) 12.000 
τεμ 

  

2 ΨΩΜΙ  37.928,45   ΝΑΙ   

 2
α
 Άρτος τύπου 70 % 24.500 

kgr 
 

 Η παραγγελία και παραλαβή θα γίνεται σε κιλά. Να 
είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας 
ημέρας. Να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, τις αγορανομικές διατάξεις 
και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3 ΑΥΓΑ 25.000 
τεμ 

4.237,50 Τα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, A 
κατηγορίας ωοσκοπημένα μεσαίου βάρους από 
53-63 γρ. Να αναγράφεται o κωδικός αριθμός του 
ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η 
παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από 
τηνημερομηνία ωοσκόπησης.  

ΝΑΙ   

4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ   2.449,56 Τα κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται 
συσκευασμένα κατά την παραγγελία του 
Ιδρύματος. 

ΝΑΙ   

 4
α
 Αρακάς κατ/νος 10 kgr 700 kgr  Συσκ. 10 Kgr 

 4β Φασολάκια (πλατύ) κατ/να 10 kgr 1000 kgr  Συσκ. 10 Kgr 

5 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) 

 72.568,25  ΝΑΙ   

 5
α
 Κοτόπουλα νωπά 24.170 

kgr 
 Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, 

με δέρμα μαλακό & λείο. Nα έχουν υποστεί 
αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς 
κεφάλι και πόδια. Tο βάρος να μην υπερβαίνει τα  
1.200 gr. Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του 
πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο 
σώμα ή ακαθαρσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα 
λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη 
(ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6 ο οποίος αντικαταστάθηκε 
με τον  543/2008). Να προέρχονται από 
πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό 
έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία 
και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. Η 
συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις 
του ΠΔ 203/98 και του HACCP. 

6 ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ)  91.874,20 Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να 
τεμαχιστεί για κιμά Α΄ ποιότητας και σύμφωνα με 
τον Κ.Τ.Π άρθρα 88, 88(1) και 89. Η συντήρηση και 
η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 
203/98,του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 
μεταφοράς τροφίμων. 

ΝΑΙ   

 6α Μοσχάρι φρέσκο λάππα (12 ως 16 
μηνών) 

2.800 kgr   

 6β Μοσχάρι φρέσκο μπούτι (12 ως 16 
μηνώνα/ο) 

8.000 kgr   

 6γ χοιρινό νωπό μπούτι α/ο 820 kgr   

 6δ Αρνί νωπό 180 kgr   Χωρίς εντόσθια. 

7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ.  
 

 31.357,50  Να είναι α’ ποιότητας, καλά διατηρημένα  Να μην 
έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Η 
συσκευασία να είναι του εργοστασίου παραγωγής 
του προϊόντος. Η παραλαβή θα γίνεται σε 
συσκευασία όχι τυποποιημένη. Επίσης, πάνω στα 
πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο 
τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος. Απαιτείται η πλήρωση όλων των 
διατάξεων του Κώδικα, Τροφίμων και Ποτών, 
άρθρο 92, 93, και η εναρμόνιση στις ισχύουσες 
κανονιστικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές και 
αγορανομικές διατάξεις, Π.Δ. 786/1978, περί 
κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευμάτων και Π.Δ. 
290/92, τροποποίηση του Π.Δ. 786/78, 
κανονισμού Π.Δ.412/94 περί υγειονομικών όρων 
παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και 
αλιευμάτων, κανονισμού 2406/96/Ε.Κ. περί 
προδιαγραφών εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, 
οδηγίας 2000/13/Ε.Κ. περί επισήμανσης τροφίμων 
καθώς και της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 

ΝΑΙ   
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(άρθρο 101, 106, 107), σχετικά με την εμπορία και 
διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το 
ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 
290/92. Απαιτείται επίσης η εναρμόνιση στους 
ισχύοντες Κανονισμούς, κτηνιατρικές και 
αγορανομικές διατάξεις, περί μικροβιολογικών 
σταθεροτύπων για τα κατεψυγμένα αλιεύματα.Ο 
επίπαγος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 7α Φέτα Βακαλάος) 5.000 kgr      

8 MΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ)  11.646,70   ΝΑΙ   

 8α Μαργαρίνη 250 gr 6.500 
τεμ. 

  

 8β Μαργαρίνη ατομική 10 gr 55.250 
τεμ. 

  

9 ΈΛΑΙΑ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ)   

 20.796,66  ΝΑΙ   

 9α Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5lit 4.200 lit   Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία 
«έξτρα παρθένο ελαιόλαδο». Να είναι οξύτητας 
μικρότερης ή ίσης με 0.1 Να προέρχεται από 
τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια που να 
παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα 
HACCP. 

 9β Αραβοσιτέλαιο 5lit 140 lit   

1
0 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
Ροδάκινο- αχλάδι (συμπύρινη) σε μεταλλικά 
κουτιά βάρους 3 κιλώνπερίπου 

3.200 
τεμ. 

10.316,80  ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

1
1 

ΑΛΑΤΙ ΝΟ 2 3.700 kgr 3.028,08  Για χρήση στο λεβητοστάσιο. ΝΑΙ   

1
2 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  1.071,24   ΝΑΙ   

 12
α 

Γάλα εβαπορέ συμπυκνωμένο 400 ± 
5%γρ. 

650 τεμ  Για την παιδιατρική κλινική. 

 12
β 

Γάλα εβαπορέ συμπυκνωμένο 400 ± 
5%γρ.για παιδιά από 6 μηνών& άνω 

450 τεμ  

1
3 

ΡΥΖΙ  8.678,40  Χύμα (σάκοι 30 κιλών) ΝΑΙ   

 13
α
 

Ρύζι νυχάκι 30 kgr 3.200 kgr   

 13
β 

Ρύζι μπλού μπόνετ 30 kgr 3.200 kgr   

1
4 

ΜΕΛΙ  6.328,00  ΝΑΙ   

 14
α 

Μέλι ατομικό 20 gr 28.000  
τεμ 

  

1
5 

ΖΑΧΑΡΗ  4.120,52  ΝΑΙ   

 15
α
 

Ζάχαρη 1 kgr 1.510 kgr   

 15
β 

Ζάχαρη ατομική 10 gr 206.000 
τεμ 

  

1
6 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.  19.683,76 Τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι πρώτης 
ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
κειμένων υγειονομικών, αγορανομικών 
διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων και ποτών  

ΝΑΙ   

 16
α 

Ελιές 15kgr 200kgr   

 16
β 

Μαρμελάδα ατομική 20 gr 40.000 
τεμ  

  

 16
γ 

Φρυγανιές ατομικές 16gr 60.000 
τεμ 

  

 16
δ 

Μπισκότα αλμυρά 50gr 8.500 τεμ   

 16
ε 

Αλάτι μαγειρικό 500gr 700 kgr   

 16
στ 

Aλάτι επιτραπέζιο 250gr 150 τεμ   

 16
ζ 
 

Βαφές αυγών 50τεμ.   

 16
η 

 Χαλβάς  40kgr   

1
7 

ΌΣΠΡΙΑ  469,52 Όσπρια (Συσκευασία 500gr)  ΝΑΙ   

 17
α
 

Φακές συσκ. 500gr 100 kgr   

 17
β 

Φασόλια ξηρά συσκ.  500gr 100 kgr   

1
8 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  8.861,57  ΝΑΙ   

 18
α 

Κριθαράκι μέτριο 2.000 kgr  Οι συσκευασίες να είναι 1000gr και 500gr. Η 
συσκευασία να είναι αεροστεγής και να 
αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος και ο τόπος παρασκευής 
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 18
β 

Μακαρόνια Νο6 1.500 kgr  » »     

 18
γ 

Μακαρόνια Νο2&3  480 kgr  » »     

 18
δ 

Μακαρονάκι κοφτό 650 kgr  » »     

 18
ε 

Πεπονάκι  340 kgr  » »    

 18
στ 

Φιδές  90 kgr  » »    

 18
ζ 

Χυλοπίτες 510 kgr  » »    

 18
η 

Ρυζάκι  340 kgr  » »    

1
9 

ΑΛΕΥΡΙ  5.028,50     

 19
α
 

Αλεύρι 1kgr 500kgr  να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που 
αναφέρονται στα άρθρα 104,105, 106, 107 του 
Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. 

   

 29
β 

Κόρν φλάουερ1 kgr 1.150 
τεμ. 

     

2
0 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ- ΑΡΤΥΜΑ 
ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΟΜΑΤΑΣ.  

 4.662,71 Τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι πρώτης 
ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
κειμένων υγειονομικών, αγορανομικών 
διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων και ποτών 

ΝΑΙ   

 20
α 

Χαμομήλι 1 kgr 2 kgr      

 20
β 

Τσάι βουνού 1 kgr 35 kgr   

 20
γ 

Πιπέρι μαύρο 1 kgr 20kgr   

 20
δ 

Πιπέρι κόκκινο 1 kgr 13kgr   

 20
ε
 Ρίγανη 1kgr 25 kgr   

 20
στ 

Ξύδι σε φιάλες 400gr 900τεμ  Να προέρχεται αποκλειστικά από κρασί. 

 20
ζ 

Τοματοπολτός 1kgr. 600 τεμ   

 20
η 

Τοματάκια αποφλοιωμένα 2,5kgr. 250τεμ   

2
1 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  51.200,00 Να είναι α’ ποιότητας και να ανταποκρίνονται 
στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. 
Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν 
αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 
χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  
του κώδικα τροφίμων και ποτών. Να είναι στο 
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης 
για να καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν 
ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια 

και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. 

ΝΑΙ   

 21
α ΑΓΓΟΥΡΙ 

10000 
τεμ. 

 21
β ΑΝΙΘΟΣ 140 τεμ. 

 21
γ ΑΧΛΑΔΙΑ 1950 kgr 

 21
δ ΚΑΡΟΤΑ 1160 kgr 

 21
ε ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 3200 kgr 

 21
στ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 900 kgr 

 21
η ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ 5700 kgr 

 21
θ ΛΑΧΑΝΟ 4300 kgr 

 21ι ΛΕΜΟΝΙΑ 3300 kgr 

 21ι
α ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 560 τεμ. 

 21ι
β ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 200 kgr 

 21ι
γ ΜΗΛΑ  ΠΟΙΟΤ. Α 5700 kgr 

 21ι
δ ΜΠΡΟΚΟΛΟ 130 kgr 

 21ι
ε ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΒΑΤΕΣ (ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ) 290 kgr 

 21
στ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΠΟΙΟΤ.Α 5500 kgr 

 21
ζ ΡΟΔΑΚΙΝΑ 4200 kgr 

 21
η ΣΕΛΙΝΟ 430 kgr 

 21
θ ΣΚΟΡΔΑ 1500 

 21ι
ι ΣΠΑΝΑΚΙ ΝΩΠΟ 600 kgr 

 21ι
ια ΣΤΑΦΥΛΙ 1100 kgr 
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 21ι
ιβ ΝΤΟΜΑΤΑ 6100 kgr 

2
2 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ  14.000kg
r. 

16.611,00  ΝΑΙ   

2
3 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ 35.000 
kgr. 

40.341,00 Γάλα αγελάδας παστεριωμένο, χύμα  σε 
πωματισμένα δοχεία των 10-20 κιλών που φέρουν 
στο πώμα τους τις ενδείξεις: παστεριωμένο γάλα, 
το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η διάρκεια 
και η θερμοκρασία συντήρησής του καθώς και η 
ημερομηνία συσκευασίας του. Η συσκευασία 
πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως 
καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, 
τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

ΝΑΙ   

2
4 

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1 LIT. 1.500 lit 1.949,25 Γάλα αγελάδας ελαφρύ σε συσκευασία του 1 
λίτρου (1,5% λιπαρά) 

ΝΑΙ   

2
5 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ. 1.500 
kgr.  

13.644,75 Γραβιέρα αγελάδας σε συσκευασία των 8 - 10 kgr ΝΑΙ   

2
6 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 15 
KGR. 

3.100 kgr 21.018,00 Τυρί φέτα (Π.Ο.Π.) σε μεταλλικά δοχεία 15 kgr., 
αποκλείοντας τα τρίμματα. Να προέρχεται από 
τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια 
υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και 
διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

ΝΑΙ   

2
7 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR. 73.000 
τεμ.  

37.120,50 Γιαούρτι αγελάδας σε συσκευασία των 200 γραμμ. 
Το γιαούρτι αγελάδας δεν θα πρέπει να περιέχει 
πρωτεΐνες γάλακτος ή τυρογάλακτος ή καζεΐνες ή 
άλλες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη 
σφίξη της γιαούρτης, αλλά να είναι προϊόν μόνο 
φυσικής ζύμωσης.  Η περιεκτικότητα σε λίπος να 
είναι η προβλεπόμενη από το Κ.Τ.Π. και να 
αναγράφεται στη συσκευασία του. θα πρέπει να 
αναγράφεται με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα, η 
ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του καθώς και 
το όνομα του παρασκευαστή ή η επωνυμία της 
επιχείρησης 

ΝΑΙ   

2
8 

ΤΥΡΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ (σε συσκ. Των 8 τεμ.) 330 
συσκ. 

962,08  ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

 Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α΄ Ποιότητας, νόμιμα και 
ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις 
Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις επιμέρους παραγγελίες των υπηρεσιών και    η μεταφορά τους θα 
γίνεται με κατάλληλα μεταφορικά μέσα 

ΝΑΙ   

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1. Γάλα αγελάδας παστεριωμένο, χύμα  σε πωματισμένα δοχεία των 10-20 κιλών που φέρουν στο πώμα τους 
τις ενδείξεις: παστεριωμένο γάλα, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η διάρκεια και η θερμοκρασία 
συντήρησής του καθώς και η ημερομηνία συσκευασίας του. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους 
υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών (άρθρο 79, 80), τις σχετικές οδηγίες του 
ΕΦΕΤ και της ΕΕ. 

2. Γάλα αγελάδας ελαφρύ σε συσκευασία του 1 λίτρου (1,5% λιπαρά). 
3. Γιαούρτι αγελάδας σε συσκευασία των 200 γραμμ. 

Το γιαούρτι αγελάδας δεν θα πρέπει να περιέχει πρωτεΐνες γάλακτος ή τυρογάλακτος ή καζεΐνες ή άλλες 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη σφίξη της γιαούρτης, αλλά να είναι προϊόν μόνο φυσικής 
ζύμωσης.  Η περιεκτικότητα σε λίπος να είναι η προβλεπόμενη από το Κ.Τ.Π. (άρθρο 82) και να αναγράφεται 
στη συσκευασία του. θα πρέπει να αναγράφεται με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα, η ημερομηνία 
συσκευασίας και λήξης του καθώς και το όνομα του παρασκευαστή ή η επωνυμία της επιχείρησης. 

4. Τυρί φέτα (Π.Ο.Π.) σε μεταλλικά δοχεία 15 kgr., αποκλείοντας τα τρίμματα. Να προέρχεται από τυροκομεία 
με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον 
κώδικα HACCP. 

5. Γραβιέρα αγελάδας σε συσκευασία των 8 - 10 kgr. 
 
Στα σκληρά τυριά τα ποσοστά λίπους επί ξηράς μάζας και υγρασίας θα πρέπει να κυμαίνονται τουλάχιστον σε αυτά 
της Α΄ ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κ.Τ.Π. 

Στη συσκευασία των τυριών, θα πρέπει να αναγράφεται με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα, το είδος του τυριού, η 
ποιότητά του, η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης του καθώς και το όνομα του παρασκευαστή ή η επωνυμία της 
επιχείρησης. 

Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί τροφίμων και να 
παρασκευάζονται σε εργαστήρια εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Ακόμα να έχουν υποστεί πλήρη και 
επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μη παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και 
χρώματος. 
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Απαραίτητα η μεταφορά να πραγματοποιείται με αυτοκίνητο – ψυγείο του οποίου η θερμοκρασία να είναι 
ελεγχόμενη, περίπου 4 βαθμοί Κελσίου. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Να είναι α’ ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να μην είναι χτυπημένα, 
να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του 
κώδικα τροφίμων και ποτών άρθρο 119. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να 
καταναλωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς 
μαραμένα φύλλα. Στα δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι α’ ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής 
τους. Απαγορεύεται απολύτως η χορήγηση Οπωροκηπευτικών ποιότητος κατωτέρας της πρώτης εκτός από τομάτας 
φαγητού. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητά από το χορηγό την χορήγηση τομάτας ύστερα από έγγραφη 
παραγγελία προς το χορηγητή, πρέπει όμως να αναγράφεται ρητώς στο πρωτόκολλο παραλαβής ότι οι 
παραληφθείσες τομάτες είναι δευτέρας ποιότητος και ότι αυτή η χορήγηση έγινε ύστερα από παραγγελία του 
Νοσοκομείου. Ο χορηγητής σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να προβεί σε δική του πρωτοβουλία στην χορήγηση 
ειδών ποιότητας κατώτερης της πρώτης έστω και αν το Νοσοκομείο αποδέχεται εκ των υστέρων τη χορήγηση αυτή. 
Προϋποθέτει σύνταξη πρωτοκόλλου ή πρακτικού παράβασης. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων ειδών. Οι 
πατάτες, τα κρεμμύδια και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις που προέρχονται από 
κακή συντήρηση αυτών. Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά-σαγκουίνια-
τύπου Γιάφας-Μέρλιν κ.λ.π) πρέπει να είναι α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια, β) να μην έχουν χονδρές 
φλούδες γ) να μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, 
απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σύψεως και κερατίτιδος. Ειδικώς τα πορτοκάλια να μην είναι 
αποθηκευμένα μέσα σε ψυγεία (ρητή οδηγία) και να μην παρουσιάζουν φλούδα με φελώδες επίστρωμα 
περισσότερο από το τέταρτο (1/4) της όλης επιφανείας τους. Τα μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητος, διαμέτρου 
70 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθης. Να μην έχουν στην επιφάνεια ή στη σάρκα τους αποχρώσεις και υφή 
ύποπτη για ασθένεια ή κακή παραγωγή ή κακή συντήρηση (ομοιόμορφη). Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και EXTRA 
ποιότητος, διαμέτρου 55 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με 
ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. Τα διάφορα άλλα είδη οπωροκηπευτικών θα χαρακτηρίζονται 
σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου στο μέγεθος και την προέλευση. Τα είδη θα παραδίδονται σε οποιαδήποτε 
ποσότητα θα ορίζει το Νοσοκομείο. Τρείς μέρες προ της ενάρξεως κάθε εβδομάδα θα παραδίνεται στο χορηγητή 
πρόγραμμα των αναγκών του Ιδρύματος για ολόκληρη την εβδομάδα που θα γράφει τα είδη των οπωροκηπευτικών 
που έχει ανάγκη για κάθε μέρα της εβδομάδας και τις ποσότητες περίπου χωρίς να ορίζει τις ποικιλίες και την 
προέλευση αυτών όταν ζητηθεί από τον χορηγητή. Η οριστική παραγγελία θα γίνεται μία ημέρα ή δύο ημέρες 
νωρίτερα όταν μεσολαβεί αργία, από την ημέρα παραλαβής των οπωροκηπευτικών, από αυτή που όρισε το 
Νοσοκομείο. Η οριστική παραγγελία θα γίνεται με έγγραφο εντολή στην οποία θα προσδιορίζεται η τελική ποσότητα 
των ειδών των Οπωροκηπευτικών που έχει ανάγκη το Ίδρυμα. Επίσης σε αυτήν την έγγραφο εντολή θα καθορίζεται 
εναλλακτικώς και άλλη προέλευση του ίδιου είδους ή και άλλου είδους το οποίο θα προσκομίζει ο χορηγητής σε  
περίπτωση που δεν υπάρχει το πρώτο είδος της εντολής. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση για ένα 
είδος που παραγγέλθηκε εκτός αν ειδοποίησε μέχρι της 8ης πρωινής της ημέρας της προσκομίσεως το Νοσοκομείο 
ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό στην αγορά του χονδρικού Εμπορίου και φέρει γι αυτό σχετική βεβαίωση από τη Δ/νση 
Εμπορίου. 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των κειμένων υγειονομικών, 
αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων και ποτών. Επιτρέπεται η χορήγηση ειδών κατωτέρας ποιότητας 
εφόσον παραγγελθούν ειδικώς από το Νοσοκομείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αναγράφεται ρητώς επί των 
πρωτοκόλλων παραλαβής από το χορηγητή η κατωτερότητα της ποιότητας των ειδών καθώς και ότι η χορήγηση αυτή 
έγινε κατόπιν ειδικής παραγγελίας του Νοσοκομείου μας. 

Στους χορηγητές θα δίνεται από το γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα 
φαίνεται για την καλύτερη προετοιμασία τους, το είδος και η ποσότητα κάθε τροφίμου κατά προσέγγιση. Ο 
ακριβής ορισμός της ποσότητας θα δίνεται, με την αντίστοιχη παραγγελία, την προηγούμενη μέρα της 
παράδοσης. 

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ:          ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

 
Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………………………… με 
έδρα………………….………………………..………. και Α.Φ.Μ: ………………………………………….  

Τηλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail ………………………….  

 

Ο υπογράφων ……………………………………………………..δηλώνω ότι για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την 
κάλυψη των αναγκών  του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» σύμφωνα με τους όρους της αρ. 45/2018 
διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά 
για ……………………………………………………………………………………. ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

4 

4α Αρακάς κατ/νος 10 kgr kgr 700 kgr 

4β Φασολάκια (πλατύ) κατ/να 10 kgr kgr 1000 kgr 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  2.212,00 € 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.499,56 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (ολογράφως)  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

 
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ) 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

5 

5α Κοτόπουλα νωπά kgr 24.170 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  64.219,69 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 72.568,25 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (ολογράφως)  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

 
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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Σελίδα 56 

ΟΜΑΔΑ 6: ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ) 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

6 

6α Μοσχάρι φρέσκο λάππα (12 ως 16 μηνων) kgr 2.800 

6β Μοσχάρι φρέσκο μπούτι (12 ως 16 μηνων α/ο) kgr 8.000 

6γ Χοιρινό νωπό μπούτι α/ο kgr 820 

6δ Αρνί νωπό kgr 180 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  81.304,60 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 91.874,20 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (ολογράφως)  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

 

……………………………………………………………………… 

 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ  

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

7 

7α ΦΕΤΑ ΒΑΚΑΛΑΟΣ kgr 5.000 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  27.750,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% 31.357,50 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (ολογράφως)  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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Σελίδα 57 

ΟΜΑΔΑ 9: ΕΛΑΙΑ(ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lit & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ) 
Α/Α 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

9 

9α ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5LIT ΛΙΤΡΟ 4.200 

9β ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5ΛΙΤ. ΛΙΤΡΟ 140 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
18.373,60 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% & 24% 
20.796,66 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (ολογράφως)  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  
 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 
ΟΜΑΔΑ 23: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

21 

21α ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10000 

21β ΑΝΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 140 

21γ ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΙΛΟ 1950 

21δ ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 1160 

21ε ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 3200 

21στ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 900 

21η ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ ΚΙΛΟ 5700 

21θ ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 4300 

21ι ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 3300 

21ια ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 560 

21ιβ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 200 

21ιγ ΜΗΛΑ  ΠΟΙΟΤ. Α ΚΙΛΟ 5700 

21ιδ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΟ 130 

21ιε ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΑΒΑΤΕΣ (ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ) ΚΙΛΟ 290 

21στ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ΠΟΙΟΤ.Α ΚΙΛΟ 5500 

21ζ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 4200 

21η ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 430 

21θ ΣΚΟΡΔΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1500 

21ιι ΣΠΑΝΑΚΙ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 600 

21ιια ΣΤΑΦΥΛΙ ΚΙΛΟ 1100 

21ιιβ ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΟ 6100 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
45.309,73 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  51.200,00 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (αριθμητικώς)  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ [%] (ολογράφως)  

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  
 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………………………… με 
έδρα………………….………………………..………. και Α.Φ.Μ: ………………………………………….  

Τηλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail ………………………….  

 

Ο υπογράφων ……………………………………………………..δηλώνω ότι για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την 
κάλυψη των αναγκών  του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» σύμφωνα με τους όρους της αρ. 45/2018 
διακήρυξης, τους οποίους έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά 
για ……………………………………………………………………………………. ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

1 

1α ΠΟPΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 
1,5 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 32 

  

1β ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
0,25ΛΙΤ. ΤΕΜΑΧΙΟ 12000 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΨΩΜΙ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

2 2α ΆΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΚΙΛΟ 24.500   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  

 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΟΜΑΔΑ 3: ΑΥΓΑ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

3 3α ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25.000   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 
ΟΜΑΔΑ 8: ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(αριθμητικώς)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

8 8α ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 250 gr. ΤΕΜΑΧΙΟ 6500   

8β ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 
10gr. ΤΕΜΑΧΙΟ 55250 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 10. ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

10 10α ΚΟΜΠΟΣΤΑ Ροδάκινο 
-αχλάδι(συμπύρινη) 
σε μεταλλικά κουτιά 
βάρους 3 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 3200 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΟΜΑΔΑ 11. ΑΛΑΤΙ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

11 11α ΑΛΑΤΙ Νο 2 ΚΙΛΟ 3700   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 
ΟΜΑΔΑ 12. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

12 

12α ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 400 

± 5%ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 650 

  

12β ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 400 

± 5%ΓΡ.ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΠΟ 6 ΜΗΝΩΝ& ΑΝΩ ΤΕΜΑΧΙΟ 450 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 
ΟΜΑΔΑ 13. ΡΥΖΙ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

13 
13α ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 30 kgr ΚΙΛΟ 3200   

13β ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ 
ΜΠΟΝΕΤ 30 kgr ΚΙΛΟ 3200 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΟΜΑΔΑ 14. ΜΕΛΙ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

14 14α ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 20 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 28.000   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 15. ΖΑΧΑΡΗ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

15 
15α ΖΑΧΑΡΗ 1kgr ΚΙΛΟ 1510   
15β ΖΑΧΑΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 

10ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 206.000 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 16. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

16 

16α ΕΛΙΕΣ 15kgr ΚΙΛΟ 200   
16β ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 20ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40.000 
  

16γ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
16 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 60.000 

  

16δ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ 
50gr ΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 

  

16ε ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 
500ΓΡ. ΚΙΛΟ 700 

  

16στ ΑΛΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
250ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΟ 150 

  

16ζ ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
16η ΧΑΛΒΑΣ ΚΙΛΟ 40   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΟΜΑΔΑ 17. ΌΣΠΡΙΑ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

17 
17α ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚ. 500ΓΡ. ΚΙΛΟ 100   

17β ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΗΡΑ 
ΣΥΣΚ. 500ΓΡ. ΚΙΛΟ 100 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 
ΟΜΑΔΑ 18. ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

18 

18α ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ ΚΙΛΟ 2000   

18β ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 ΚΙΛΟ 1500   

18γ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο2&3 ΚΙΛΟ 480   

18δ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΚΙΛΟ 650   

18ε ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 340   

18στ ΦΙΔΕΣ ΚΙΛΟ 90   

18ζ ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΚΙΛΟ 510   

18η ΡΥΖΑΚΙ ΚΙΛΟ 340   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

ΟΜΑΔΑ 19. ΑΛΕΥΡΙ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

19 
19α ΑΛΕΥΡΙ 1 Κgr ΚΙΛΟ 500   

19β ΚΟΡΝ-ΦΛΑΟΥΡ 1kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 1150   

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
…………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΟΜΑΔΑ 20: ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ-ΞΥΔΙ-ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ-ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

20 

20α ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΤΟΥ 1 Kgr ΚΙΛΟ 2   

20β ΤΣΑΪ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ 1 Kgr ΚΙΛΟ 35   

20γ ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥ 1 Kgr ΚΙΛΟ 20   

20δ ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΟΥ 1Κgr ΚΙΛΟ 13   

20ε ΡΙΓΑΝΗ ΤΟΥ 1Κgr ΚΙΛΟ 25   

20στ ΞΥΔΙ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ 400 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 900   

20ζ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 860 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 600   

20η ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ   2,5 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 22: ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ  

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

22 22α ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΙΛΟ 14000 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

ΟΜΑΔΑ 23: ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΥΜΑ  

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

23 23α ΓΑΛΑ 
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 35000 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 
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ΟΜΑΔΑ 24: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1 LIT  

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

24 24α ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
ΕΛΑΦΡΥ 1 LIT ΛΙΤΡΟ 1500 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  

 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 25: ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ  

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

25 25α ΓΡΑΒΙΕΡΑ 
ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΚΙΛΟ 1500 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  

 
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 26: ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

26 26α ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ 
ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΙΛΟ 3100 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  

 

……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

18PROC003652786 2018-09-06



Διακ.  αριθ. 45/’18   

 

Σελίδα 65 

ΟΜΑΔΑ 27: ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 GR.ΚΕΣ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

27 27α ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
ΑΓΕΛΑΔΑΣ 200 

GR.ΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 73000 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

ΟΜΑΔΑ 28: ΤΥΡΑΚΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ολογράφως ) 

28 28α ΤΥΡΑΚΙΑ  
ΑΤΟΜΙΚΑ (σε 
συσκ. Των 8 

τεμ.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 330 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 13%  

 
……………………………………………………………………… 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18PROC003652786 2018-09-06



Διακ.  αριθ. 45/’18   

 

Σελίδα 66 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:                                                          

Κατάστημα :                       (Ημερομηνία Έκδοσης:…………………) ΕΥΡΩ  ………… 

Προς  

Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1– ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45445 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)        

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

……………………(και ολογράφως) ……………….………………………………………………….. υπέρ της Εταιρίας 

……………………..….Δ/ΝΣΗ ……………………………………………………....δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο 

διαγωνισμό του ………..………….. για την παροχή προμήθειας είδους/ειδών ……………………. για την κάλυψη 

των αναγκών του ………………………………………….. σύμφωνα με την υπ` αριθ.  45/2018 Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ` όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την 17/05/2019, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης 

της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας:                                                          

Κατάστημα :                               (Ημερομηνία Έκδοσης:……………) ΕΥΡΩ      ……… 

Προς  

Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1– ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45445 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)   

      

Πληροφορηθήκαμε ότι ο    , οδός  , αριθμός  , ως προμηθευτής 

πρόκειται να συνάψει μαζί σας την αρ…………….. σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια  

 , συνολικής αξίας  , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή ο 

προμηθευτής  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας ειδών…………………………..……. του Παραρτήματος …………..……... Ποσού   

  

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα    παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ του Προμηθευτή  

και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής 

σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 

σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση 

αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει έως …………………. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. ……. 

ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ………………………. 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ………….………………. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ………………………………………………. 

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΙΜΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 15 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

Στα Ιωάννινα  σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από τον κ.  …………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή »  

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει ……………… …………………….. *, έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο 
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.  

2) Την από …………….. προσφορά του Ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της 
προαναφερόμενης διακήρυξης.  

3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο. 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον 
ΑΝΑΔΟΧΟ σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης.  

18PROC003652786 2018-09-06



Διακ.  αριθ. 45/’18   

 

Σελίδα 69 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και 
των τηλεομοιοτυπιών.  

Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παραλαβής : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές 
αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Παραδοτέα : Τις υπηρεσίες που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση. 

Προθεσμίες : τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος.  

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMΕΣ 

Με την παρούσα το Νοσοκομείο αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ «………………….» 

Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Δελτίο 
Τιμών που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία- Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Για την ΟΜΑΔΑ ή ΕΙΔΟΣ ΧΧΧΧΧ θα δίδεται ποσοστό έκπτωσης ΧΧ,ΧΧ%, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα…….. 

Για το/α ΕΙΔΟΣ/Η της ΟΜΑΔΑΣ ΧΧΧ η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ……..  

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των…………………….…..€ με ΦΠΑ. 

 

ΆΡΘΡΟ 3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας, σύμφωνα με τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 45/18, Παράρτημα ΙΙ και σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα 
τροφίμων και ποτών τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή σε 
κατάλληλες συνθήκες όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 

 

ΆΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων και του ετήσιου συμβατικού 
ποσού, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης για δύο (2) επιπλέον μήνες με απόφαση του Δ.Σ. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 

5.1. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου ως προς το είδος και 
την ποσότητα με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου την 
επομένη ή μεθεπόμενη εργάσιμη από της παραγγελίας του Νοσοκομείου ανάλογα με την 
διατηρησιμότητα του τροφίμου. Η παραγγελία των ειδών και των ποσοτήτων αυτών θα γίνεται από το 
τμήμα διατροφής του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή, τηλεφωνικά ή με φαξ. 

Η παράδοση των παραγγελμένων ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται την επόμενη ή μεθεπόμενη εργάσιμη 
ημέρα από την παραγγελία του Νοσοκομείου και μέχρι την 9η ώρα πρωινή ανάλογα με την 
διατηρησιμότητα του τροφίμου.  

Για το ψωμί, η παράδοση της μισής ποσότητας που απαιτείται για την ημερήσια κατανάλωση του 
Νοσοκομείου, θα πρέπει να παραδίνεται το αργότερο μέχρι την 7.30 η πρωινή. 

Καμία παραλαβή δεν θα γίνεται μετά το πέρας της παραπάνω ώρας. 

Για τα είδη γενικού εμπορίου (διάφορα προϊόντα διατροφής & αφεψήματα-μπαχαρικά) και κάποιων 
κατεψυγμένων ειδών μπορεί να γίνεται εβδομαδιαίος εφοδιασμός και σύμφωνα με την κρίση και τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να 
προσκομίσει έγγραφο από την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του και να ενημερώσει μέχρι τις 09.00 το 
πρωί της επόμενης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση της υπηρεσίας ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη 
προσκόμισή του. 

5.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

5.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και ανάλογα με 
την διατηρησιμότητα του τροφίμου. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

6.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 
έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) ιδιαίτερα στην 
περίπτωση ασυμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τα έγγραφα της παρούσας 
σύμβασης, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

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

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

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

6.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω.  

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

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

7.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

7.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έπειτα από κάθε 
τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την 
περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του 
προσφορά. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή.  

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 
τιμολογίου δελτίου αποστολής από τον προμηθευτή 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για 
την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις. 

 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται  
Α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, 

Β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στον Ν.4412/2016 και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. 

Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών,  κ.λπ.). 

2. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος της παρούσας προμήθειας. 
Συγκεκριμένα, οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όΦως ισχύει). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται 
επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την 
Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013, όπως 
ισχύει). 

Ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 
350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 
3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και 
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 

18PROC003652786 2018-09-06



Διακ.  αριθ. 45/’18   

 

Σελίδα 73 

Προκήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί µε τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται µε 
τις νέες διατάξεις       

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
• Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 
……………………..……. εγγυητική επιστολή της…..…………………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 
………………………………………………………ευρώ (……………  €) (5% της παρούσας σύμβασης, χωρίς τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας), με χρόνο ισχύος τους (14) μήνες από την έκδοσή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά 
το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

• Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων ειδών, σύμφωνα με οριζόμενα στον Νόμο 4412/2016.  

• Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε περίπτωση 
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την 
ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
με την εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα και με το άρθ. 133 ν.4412/2016, εφόσον: 

11.1. 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 

11.2. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 (Λόγοι αποκλεισμού) της αρ. 45/2018 Διακήρυξης και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

11.3. 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. 

11.4. ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, 
παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

11.5. ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του 
Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

11.6. ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση 
11.7. ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

11.8. αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

12.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, σύμφωνα και με το άρθ. 203 του ν.4412/2016,  από 
τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

12.2.  Αν το είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται, 
σύμφωνα με το άρθ. 207 του ν.4412/2016, πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από 
τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΆΡΘΡΟ 14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

Οποιαδήποτε όμως τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 
θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του 
Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα», αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 
συμφωνία. 
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ΆΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Νόμος 4412/2016, η από 45/2018 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από ……………κατατεθείσα 
προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε 
περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας 
και ισχύος είναι η ακόλουθη:  

α) Η παρούσα σύμβαση  

β) Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου  

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί  υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για 
την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο 
εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και 
επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.44112/2016 με τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους. 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα έλαβε ο προμηθευτής και τα άλλα 
δύο το Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ                                                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΕΕΣ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

Σε συνημμένο αρχείο της διακήρυξης περιλαμβάνονται:  

1. Υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας της διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .pdf, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστό της μέρος .  

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας της διακήρυξης, σε μορφή  αρχείου .xml, το οποίο θα 

μπορούν να το χρησιμοποιούν οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 

eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.  

3. Οδηγίες συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων. 

                             

   ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

                                                         Α. ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη 

δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν 

ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 

παρέχει τους συνδέσμους για 

τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση 

πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί 

φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν 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. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) 

από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 

 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας 

τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής 

 στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να 

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των 

οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), 

όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα 
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βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και 

εφαρμογής του eEEEΣ. 

3. Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε 

διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι 

οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να 

εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής : 

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της 

διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε 

διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα 

οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  

Σημειώνονται τα εξής: 

 Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή». 

 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 

Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 

σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται 

έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και  

 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

4.  Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που 

διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ 

όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο 

κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. 

Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

4.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, 

το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: 

 Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google 

Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 

συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
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αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή 

pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 

 
5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:  

- Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα. 

- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.  

- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:  

- Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 

57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις 

αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, 

ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα 

εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).  

-  Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση 

τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης 

υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να 

αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία 

ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση 

δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).  

- Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

(βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να 

αποκλείονται οικονομικοί φορείς· τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις 

αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 

1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να 

αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο 

κράτος μέλος να το πράξουν).  

 - Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:  
- Α: Καταλληλότητα.  

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 

Β. To  Ε.Ε.Ε.Σ είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο πεδίο ανάρτησης του εν λόγω Διαγωνισμού στην 
Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.gni-hatzikosta.gr ), καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας 
του Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, (αρ. ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 62478) σε μορφή PDF με όνομα αρχείου 
«ΕΕΕΣ.pdf» και σε μορφή xml με όνομα αρχείου «espd-request.xml». 
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