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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

σε εκτέλεση της απόφασης της Ο.Ε. με αριθμ. 415/2020 
εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 

950.916,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι  1.075.909,47 ευρώ με ΦΠΑ) -με τους ισχύοντες, κατά την ημέρα 
κατάρτισης, των όρων ΦΠΑ-  η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, 
Οπωροπωλείου , Κρεοπωλείου κλπ) και Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων  χρονικής διάρκειας 24 
μηνών  (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας 
και του Ν.Π. ‘’ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»  με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής : 

α) έμμεσα με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα είδη κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη 
οπωροπωλείου (φρούτα & λαχανικά), είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο (παρ. 11 άρθρο 8 της 
παρούσας). 

β)  Με τιμές μονάδος για τα  είδη παστεριωμένο γάλα, είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου 
κ.λ.π.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της 
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4412/16. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης  αρχικής ή και επαναληπτικής  στον Ελληνικό 
Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/oυς .  

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 
πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η  29 /10 /2020 και η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ  24 / 11  /2020  και ώρα 15:00.  

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

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 9 της Υ.Α 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»: 

Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 
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401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες 
αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή 
των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των 
προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης 
χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή στη ΓΓΕΠΚ η παρέμβαση στη 
διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).  

Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον   αναφερόμενο 
στην παρούσα διακήρυξη. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή/ηλεκτρονική υποβολή   των προσφορών. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή 
μπορεί να οριστεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 
υποβολή προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.   

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα  ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα 
(με το σύνολο των ειδών  που έκαστο Τμήμα  περιλαμβάνει). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα 
περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών  κάθε τμήματος  του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Α) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από : 
 Τις διατάξεις Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.     

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
νωπού κρέατος”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 

 Τις διατάξεις  του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού , 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 
4270/2014 (ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014).  

 Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 (Φ.Ε.Κ 178 τ. Α΄/ 06-09-1997) «Περί δικαστικής προστασίας 
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, και 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

 Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 (Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997) «Συγκρότηση Πρωτ. 
Αυτοδιοίκησης».  

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 203/1998 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού 
διατάγματος 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 
204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α) 

 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

 Τις διατάξεις  της Υ.Α. 487/2000 (Φ.Ε.Κ 1219/Β`/4.10.2001) «Υγιεινή των τροφίμων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

 Τις διατάξεις του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114 τ. Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 
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 Τις διατάξεις του Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ 24 τ. Α΄/9-2-2007) «Παραγωγή και διάθεση 
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί με τους : Ν. 4442/2016 - Νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, του Ν. 4072/2012 - 
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα-Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση 
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις και του Ν. 3853/2010-Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις.  

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» με την επιφύλαξη της 
παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής 
νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 63 τ. Α΄/04-09-2009)  «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης». 

 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(Φ.Ε.Κ.112 τ. Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν και με τον Ν. 
4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 
(ΦΕΚ.94/Α/27-5-2016) και τις διατάξεις του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ.142/Α/03-08-2016). 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ-πτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 
(Α' 147). 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012) όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α΄/12-12-2012) η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α΄/25-01-2013) άρθρο 4 παρ. 1, καθώς και της εγκυκλίου 3 με 
αριθ. Πρωτ: 11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ανατίθεται στους Δήμους η 
ανάδειξη χορηγητών, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύματα και τους 
οργανισμούς αυτών. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με τις οποίες «Δεν 
απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.   

 Τις διατάξεις του Ν. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4700  ΦΕΚ Α 127/29.6.2020: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις 
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».  

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 
20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014) και την παρ. 13 του άρθρου 377 του 
Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τις 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.  

 Τις διατάξεις της παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 
89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α΄ 
46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-206-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF/




πρώτου του ν. 4254/2014 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.3 του Ν. 
4336 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» . 

 Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. γ΄ και 59 του Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθμ. 612/2020 
απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους 

 Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. γ΄ και 59 του Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθμ. 612/2019 

απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 57654 (Φ.Ε.Κ 1781 τ. Β΄/23-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ 38 (Φ.Ε.Κ Α 63/04-05-2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών».  

 Τις διατάξεις του Π.Δ 39 (Φ.Ε.Κ Α 64/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ″Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  

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

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΣΘΕΝΗΣ Ι»″.  

 Τις διατάξεις της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017) «Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις της Υ.Α 91354 /2017(ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 

 Τις διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σύμφωνα με τις πρόσφατες 
τροποποιήσεις τους. 

 Τις διατάξεις του N. 4492/17 (ΦΕΚ 156/18.10.2017 τεύχος Α') Διακίνηση και εμπορία νωπών και 
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.  

 Τις διατάξεις της Υ.Α. Υ1α/Γ.Π/OLK.76785/2017 (ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017) «Ιατρικός έλεγχος 
προσωπικού και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
βρεφικούς , βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.    

 
Β) Τις πιστώσεις που αφορούν:  

α)  τον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2020 (συνεχιζομένου στο 2022)  του Δήμου με στοιχεία 
πιστώσεων  

15.6481.0012 Δαπάνες ειδών παντοπωλείου για το Κέντρο Αλληλεγγύης 

15.6481.0008 Δαπάνες για τη σίτιση αστέγων   

β) από τον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2020 (συνεχιζόμενη δαπάνη στο 2022)  του Οργανισμού 
Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» με στοιχεία πιστώσεων  Κ.Α.  15.6481.0001 , 15.6481.0002, 
15.6481.0003, 15.6481.0004 , 15.6481.0005. 

 γ) τον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2020 (συνεχιζόμενη δαπάνη στο 2022)  του Δήμου με στοιχεία 
πιστώσεων 

10.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 

20.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 

30.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 

35.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 

45.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 

50.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 

     δ) από τον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2020 (συνεχιζόμενη δαπάνη στο 2022)  του Οργανισμού 
Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» με στοιχεία πιστώσεως  
-Κ.Α. : 15.6063.0001. 

Μετά την ψήφιση και έναρξη ισχύος του προϋπολογισμού των φορέων για το έτος 2021, θα 
ακολουθήσει η διάθεση των σχετικών πιστώσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. 

https://www.kodiko.gr/public_html/uploads/document_attachments/108257/4336.pdf




 
Γ) Τη με αριθ. 44/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’  περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια τροφίμων για τις 
ανάγκες των φιλοξενουμένων νηπίων – γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους.  
 
Δ) Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και  
έγινε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς  και την απόφαση 
ορισμού  της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη ποσού 

950.916,10 ευρώ προ ΦΠΑ 13% και Φ.Π.Α 24% , θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και πιο 
συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό των ετών 2020-2022 του Δήμου, τον  υπό έγκριση προϋπολογισμό  
του ν.π.δ.δ., βαρύνοντας. συγκεκριμένα τους κωδικούς πιστώσεων όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
προηγούμενο άρθρο με στοιχεία : 

 
Α.   ΔΗΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

   Κ.Α. ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ 

15.6481.0012 Δαπάνες ειδών παντοπωλείου για το Κέντρο Αλληλεγγύης 388.573,10 

15.6481.0008 Δαπάνες για τη σίτιση αστέγων   13.423,62 

10.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 46.500,00 

20.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 147.000,00 

30.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 18.450,00 

35.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 46.500,00 

45.6063.0003 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 13.010,00 

50.6063.0004 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2.000,00 
 

Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 

Κ.Α. ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ 

15.6481.0001 Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών παντοπωλείου) Συνολικού 
 ποσού 

400.452,75  
ευρώ 

15.6481.0002 Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου) 

15.6481.0003 Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών αρτοποιϊας ) 

15.6481.0004 Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια κρέατος) 

15.6481.0005 Έξοδα λειτουργίας  (Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών) 

15.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 
 

Τα ποσά που αναφέρονται  ανά είδος στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο και 
το  ν.π.δ.δ. όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την προμήθεια των ειδών, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με 
βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και του ν.π.δ.δ., οι οποίες θα εμφανιστούν από την υπογραφή 
των σχετικών συμβάσεων για χρονικό διάστημα 24 μηνών και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. 

Σχετικώς ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4412/2016 με ισχύον το  ποσοστό των 15% σε 
περίπτωση αύξησης και 15% σε περίπτωση μείωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα εισηγηθεί το αρμόδιο προς 
αξιολόγηση προσφορών όργανο σχετικά για λήψη απόφασης κατά το στάδιο  κατακύρωσης του 
διαγωνισμού.  

Τα είδη περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικό Προσάρτημα Α΄ και Β΄ της παρούσας   
 

ΑΡΘΡΟ 3ο :  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
- Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
 
 
 
 

 





ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

24 / 11 /2020   15:00 

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

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 
56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
 

5.1 Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 
 Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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 (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 4412/16).    
5.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).   

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 
“Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας” ή εναλλακτικά πατήστε Ctrl +κλικ για χρήση της σύνδεσης:  
(http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_47
03_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrlstate=18nxgtbi6k_4&
_afrLoop=2763569214390044), την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του). 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

5.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την Α.Α. εφόσον  το αίτημα 
έχει υποβληθεί εγκαίρως, ήτοι 10 ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στο 
διαγωνισμό, καθώς οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, αλλά όχι πέραν των έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 
που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το 
κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrlstate=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrlstate=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrlstate=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044
http://www.promitheus.gov.gr/




5.4 Για την ανωτέρω προμήθεια δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς: 

1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 
αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 
2008/841/_ΕΥ 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 (EE C 
195της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/_ΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L192 
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 (EE 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/_ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE 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 (EE 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/_ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.». 
            2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

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

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

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





3. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

5. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
6. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 
7. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση. 

8. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού 
ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

9. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 
φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

10. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

11. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

12. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

13. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη: α) Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα στοιχεία όπως  
περιγράφονται  στο άρθρο 9 της παρούσας  Διακήρυξης και β) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 120 ημερών.  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ 
μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο 
σύνολό τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία με ίδιους ή νέους 
όρους, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους 
υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες 
σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά για 
τους υποψηφίους. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς και η Οικονομική Επιτροπή, επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν 
απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους 
υποψηφίους. 

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες και για ένα ή περισσότερα 
τμήματα. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών 
κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Επισημαίνονται τα εξής : 

α) Για το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) και τις λοιπές ζητούμενες υπεύθυνες 

δηλώσεις  δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη 

δήλωση, καθώς υπογράφεται ψηφιακά και  πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων 

δέκα  (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 





Το ΕΕΕΣ και οι ως άνω δηλώσεις, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, 

αποκτούν βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες 

συνοδεύει. 

β) Για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα 

διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) ''....... Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α ́, ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή 

των ακριβών αντιγράφων τους.  

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α ́. 

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο….. '' 

 

Σύμφωνα με την ΕΑΑΔΗΣΥ ( υπόδειγμα διακηρύξεων ) αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: 

«1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 

καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), 

για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 

της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 

2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 

οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 

συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 

του νόμου 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.» 

 

γ) Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf  τις αναφερόμενες σε 

αυτό καταδικαστικές αποφάσεις (στο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης) . 

        δ) Εάν σε κάποια χώρα ή από κάποιο φορέα δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ή έγγραφα  ή δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη 

δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 

προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 

αρμόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. 





ε) Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί - στην ίδια δημοπρασία - περισσότερες από µία εταιρείες  ή 

ενώσεις προμηθευτών, ούτε  να  συμμετέχει για τον  εαυτό του και  συγχρόνως  να  εκπροσωπεί  άλλο  

φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό  ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 

όλες οι προσφορές. 

 

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. 

 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

         Όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπονται στην παρ. 4 

του άρθρου 75 του νόμου, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη 

σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 

αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην 

αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΕΕΕΣ διασφαλίζοντας ότι 

η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό/ά ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των 

οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 

επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του 

άρθρου 74.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για 

τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 

19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

 

 





Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 

συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

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. 
 
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 στις 
σχετικές παραγράφους 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, 

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 το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, 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. 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ). 

“Οδηγίες” σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 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), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

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

1. Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  παρέχονται για αναθέτουσες 





αρχές και οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης 

Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 

-  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

-  http://www.promitheus.gov.gr  

 2.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή 

αρχείο pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την 

παρούσα διακήρυξη. 

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. 

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 ( Promitheus 

ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ ,  https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ),  να δημιουργούν 

το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 

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 διαγωνισμό. 

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 

υπογράφεται, ως η τροποποίηση νόμου ορίζει. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Επαναλαμβάνεται :Υποχρέωση υπογραφής 

Με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, προστίθεται, μετά το άρθρο 

79 του ν. 4412/2016, άρθρο 79Α (“Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”), ως εξής: 

«Άρθρο 79Α 

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

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

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

 4. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




Διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ 

Ο Δήμος Καλλιθέας έχει δημιουργήσει για την παρούσα διακήρυξη το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ) στον σύνδεσμο : Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ ,        

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Στην συνεχεία ο φάκελος που αποκαλείται eΕΕΕΣ και περιέχει το αρχείο (έγγραφο) «espd-

request.V2» θα αναρτηθεί στο συστημικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr. 

 Η ανάρτηση γίνεται στο πλήρες σώμα του διαγωνισμού και  το αρχείο (έγγραφο) «espd-request.xml 

είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μαζί με άλλα έγγραφα της υποβολής προσφορών. 

 

Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς 

Οι οικονομικοί φορείς κατά την εισαγωγή τους στο συστημικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα 

αναζητήσουν από το πλήρες σώμα του διαγωνισμού τον φάκελο που αποκαλείται eΕΕΕΣ ο οποίος περιέχει 

το αρχείο (έγγραφο) «espd-request.xml», και θα το αποθηκεύσουν σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (εφεξής 

Η/Υ). Στην συνεχεία θα μεταβούν στον σύνδεσμο: https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start και στην 

επιλογή «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» θα κάνουν τηλεφόρτωση του αρχείου (έγγραφου) «.xml», που έχουν 

αποθηκεύσει στον Η/Υ.  

Οι οικονομικοί φορείς πλέον έχουν πρόσβαση στο ΕΕΕΣ και καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα με τις ακόλουθες ενότητες και τα αντίστοιχα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τον  

Δήμο Καλλιθέας.   

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του έντυπου ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς θα το υποβάλλουν σε 

μορφή σε .pdf  αφού το υπογράψουν ψηφιακά στο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική προσφορά» του διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην Υ.Α. 
56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.  
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]. 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα,  σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, μόνο εφόσον συνδέονται με στοιχεία εμπορικού απορρήτου και με στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 
ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

 
3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά.  

4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά“ περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι οικονομικές προσφορές επί ποινή αποκλεισμού (και στο έντυπο συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της αναθέτουσας αρχής και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) θα περιλαμβάνουν το σύνολο των 

ειδών κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 
5. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»  
Περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας Διακήρυξης 

και υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν 

προσκλήσεώς του από την Υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

6.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 
1.) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας ΕΕΕΣ (άρθρο 79 του Ν. 4412/2016)  όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας Διακήρυξης.  
Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, 
όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που 
είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 

λόγω δικαιολογητικά . 
2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης (για το τμήμα ή τμήματα  που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας), μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας  
Διακήρυξης (άρθρο 7 ). 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).     

 
 
3)   Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος . 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 
και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

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

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

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





εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

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

 
Σσ Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α', β', και γ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

 

6.2 Τεχνική προσφορά 
 Τα στοιχεία 6.2.1   αποτελούν γενικά υποβαλλόμενα στοιχεία για όλες τις ομάδες και τα 

τμήματα και κατατίθενται από όλους τους από οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην 
διαγωνιστική διαδικασία.   

6.2.1.1 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), του  νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ,  στην οποία να δηλώνει: 

α) ότι  έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, της τεχνικής έκθεσης  και των προδιαγραφών της 
παρούσης προμήθειας, συμφωνεί με αυτούς ,  τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα . 

β)  Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον 
ζητούμενο). 

γ) το τμήμα/τα   στο/α οποίο/α συμμετέχει και καταθέτει προσφορά. 
δ)  το χρόνο  παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει 

ο Δήμος κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας (ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερος από τον 
ζητούμενο). 

 ε) Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα 
πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που 
αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει.  

στ) Το εργοστάσιο παραγωγής  των προσφερομένων ειδών καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη είναι 
σύμφωνα με τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές . 

 
6.2.1.2  α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, του  νομίμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης ασκεί  επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς προμήθεια ειδών και  

                    β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  , του  νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα , 
στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

-  Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
-  Δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 

Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
-  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές 

& ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 
-  Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητήθηκαν. 
 
6.2.1.3. Η μεταφορά όλων των ειδών της παρούσας διακήρυξης θα γίνεται με καθαρά και 

απολυμασμένα μεταφορικά μέσα τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 
Καταλληλόλητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς (η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών) και Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς (η οποία 
εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).  

 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλει: 
α) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων, από τα οποία θα πραγματοποιείται ο 

εφοδιασμός των Υπηρεσιών. 





β) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς και αντίγραφο της βεβαίωσης (ή 
ισοδύναμου εγγράφου)  Καταλληλόλητας του οχήματος εκδοθείσας από αρμόδια αρχή.  

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός  φορέας  δεν μεταφέρει με δικά του μεταφορικά 
μέσα τα προϊόντα, οφείλει να υποβάλλει επιπλέον μαζί με τα παραπάνω (α + β) και :   

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας που θα 
αναλάβει τη μεταφορά και την διανομή των υπό προμήθεια ειδών στην οποία θα δηλώνεται:  ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς και διανομής των υπό προμήθεια ειδών σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα   και  ΕΕΕΣ (λόγω στήριξης σε ικανότητες τρίτου) .  

 
6.2.1.4.  Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, τουλάχιστον τριών, συναφών αντικειμένων προμηθειών  

συμβάσεων με φορείς του δημοσίου,  που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη, ποσού 
τουλάχιστον ίσου ή μεγαλύτερου του Προϋπολογισμού του τμήματος/ων  στο /στα οποία συμμετέχει,   
χωρίς τον Φ.Π.Α., έκδοσης   του τελευταίου διμήνου  από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

 
6.2.1.5.   Αναλυτικός πίνακας, συνταγμένος από τον συμμετέχοντα οικ. φορέα, των ειδών που 

προσφέρει ( εμπορική ονομασία του είδους)  στα Τμήματα και στις ομάδες που συμμετέχει. 
 
6.2.1.6. Πιστοποιητικά του συμμετέχοντος οικ. φορέα κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  και ISO 

22000:2005  ή νεώτερό τους ή ισοδύναμό τους .   
 
6.2.1.7.α   Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ ποσού 

τουλάχιστον ίσου ή μεγαλύτερου του Προϋπολογισμού του τμήματος/ων (στο /στα οποία συμμετέχει)  
χωρίς τον Φ.Π.Α., έκδοσης   του τελευταίου διμήνου  από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

6.2.1.7.β   Κύκλος εργασιών,  του οικ. έτους 2019,  έτους ποσού τουλάχιστον ίσου ή μεγαλύτερου 
του Προϋπολογισμού του τμήματος/ων (στο/στα οποία συμμετέχει)  χωρίς τον Φ.Π.Α. , με τα αποδεικτικά 
αυτού του κύκλου  έγγραφα του. 
 
 

 Τα στοιχεία 6.2.2 , επιπλέον των γενικών υποβαλλόμενων στοιχείων, υποβάλλονται 
υποχρεωτικά από τους  οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε συγκεκριμένα τμήματα  ως 
εξής: 

   
          6.2.2.1   Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για τα τμήματα 4 έως και 11  καταθέτουν επιπλέον  
Πιστοποιητικό Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001  ή νεώτερό του 45001 ή ισοδύναμο 
του,  ISO 22301  και ISO 22005. 
 

6.2.2.2. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο τμήμα 4ο  (είδος  Α/Α  1)   και  στο τμήμα 6ο   
(είδος Α/Α/ 1)  «ελαιόλαδο (συσκευασία 1 και 5 λίτρων)» της  Ομάδας Β' ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ θα πρέπει 
επιπλέον να  καταθέσουν   έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι οξύτητας 0-1 (συσκευασία 1 και 5 
λίτρων) και ότι πληροί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων.  

 
6.2.2.3. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο τμήμα 6ο στο είδος  Α/Α  4  «αυγά» της  Ομάδας 

Β' ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  θα πρέπει επιπλέον να  καταθέσουν  έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι πληρούν 
τους όρους των αγορανομικών διατάξεων.  

 
6.2.2.4. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για το τμήμα 1ο  και τμήμα 2ο και τμήμα 3ο   της  

Ομάδας Α' ΦΡΕΣΚΟ – ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ  στο είδος  «φρέσκο παστεριωμένο γάλα» θα πρέπει 
επιπλέον να  καταθέσουν : 

α) Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του 
Π.Δ. 79/2007 - ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007 για το εργοστάσιο Παραγωγής Γάλακτος. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75), του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου 
Παραγωγής Γάλακτος στην οποία να δηλώνεται η μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του. 

γ) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του   εργοστασίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετική με τα 
είδη που αναφέρονται στη διακήρυξη καθώς κα τροποποιήσεων αυτής.  

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα στην οποία να 
δηλώνεται:  

- ότι αναλαμβάνει να εγκαταστήσει ικανό αριθμό ψυγείων (για την τοποθέτηση και συντήρηση των 
παραδιδομένων ποσοτήτων γάλακτος)  στους συγκεκριμένους χώρους παράδοσης για τα οποία  (ψυγεία) 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησής τους.  





- ότι το γάλα θα παραδίδεται στο χώρο που βρίσκεται  το κατάλληλο τοποθετημένο ψυγείο.   
 
6.2.2.5. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για το  τμήμα 8ο της Ομάδας Δ' ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ στο είδος «Γλώσσα φιλέτο», θα πρέπει επιπλέον να  καταθέσουν : 
α) Αντίγραφο του αριθμού έγκρισης του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007. 
 
6.2.2.6. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για το   τμήμα 10ο   της Ομάδας ΣΤ' ΕΙΔΗ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ στα είδη «Κοτόπουλο, κιμάς μόσχου, μοσχάρι μπούτι)»,  θα πρέπει επιπλέον να  
καταθέσουν : 

α) Αντίγραφο του αριθμού έγκρισης του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007. 
 
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής 

προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα  με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, 
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα από το διαγωνισμό, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 102 ν.4412/2016. 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος 
οικονομικός φορέας υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους οικονομικοί 
φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής καθώς και του ελεύθερου 
ανταγωνισμού στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.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. 
(άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).  

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης 
και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που θα τις εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνουν 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, 
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 του 
διαγωνισμού, 
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 (άρθρο 
72 παρ. 4 του Ν. 4412/16). 
 





Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την ένσταση της 
διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π. όροι , αφορούν τις 
παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Τούτο διότι, ενώ στην 
εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος να 
αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική 
παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και για την εξασφάλιση του 
δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι 
όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες με τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν 
πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων 70991/27.05.2013). 

 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 
οικονομικού φορέα  για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2%)  επί τοις % της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16).  

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας  στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για 
ένα ή περισσότερα τμήματα ομάδος της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί 
της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 

Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που έχουν εκδοθεί είτε για τμήμα ξεχωριστά είτε 
για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων με την προϋπόθεση να είναι ξεκάθαρο το που συμμετέχει ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας. 

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 (άρθρο 
72 παρ 1α του Ν.4412/16).  

1. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 
οικονομικό φορέα  να παρατείνει, πριν τη λήξη του, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16).   

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 
-  ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 73 έως 78 του  Ν.4412/16, 
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16). 

5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο οικονομικό φορέα  με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,  
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών,  
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 
36 του Ν. 4129/2013 (Α΄52 ). 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή 
αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση όλου ή μέρους της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό που θα καλύπτει το 
ποσοστό πέντε (5%) τοις % επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16).   

1. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά δύο (2) μήνες. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000002534_N0000021929_S0000083073
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000002534_N0000021929_S0000083073




2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 4412/16, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 
της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/16).   

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. (άρθρο 72 παρ 8 του Ν.4412/16).  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην Υ.Α. 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι αρμόδιοι χρήστες των Οικονομικών Φορέων για την ορθή υποβολή είναι απαραίτητο να 
λαμβάνουν υπόψη τους τα συνημμένα στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Εγχειρίδια Χρήσης καθώς και να 
ανατρέχουν στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr για την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.   

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και , 
β. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί 
ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της παρούσας διακήρυξης (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής). 

β. Τα στοιχεία που ζητούνται, σύμφωνα με το άρθρο 6.2 της παρούσας διακήρυξης (Τεχνική 
προσφορά). Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 
δωρεάν_____») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

5.  Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη 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 του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές 
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα  
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας. Τα 
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής– τεχνική προσφορά» 
που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική 
συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 
προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

7.  Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών 
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

8.   Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), θα φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 
ψηφιακής  υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

9.  Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής  
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.  Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί 
ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Συγκεκριμένα:. 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 
πρέπει να  είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται 
χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
11. 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. Στη 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 του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  
Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και εγγράφως 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και υποβάλλεται και αυτή 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό. 

Περιπτώσεις ειδών που η τιμολόγησή τους σχετίζεται με τα Δελτία πιστοποίησης τιμών: για λόγους 
σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς 
του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά 
ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την 
Καθαρή Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη (ενδεικτικό προϋπολογισμό) για το 
αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Οι τιμές αναφοράς είναι χωρίς ΦΠΑ  και έχουν  ληφθεί υπόψη  Δελτία πιστοποίησης τιμών της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ.  

 
 





Πίνακας με τις τιμές αναφοράς για σύγκριση των προσφορών 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ συσκ. 1 λίτ. (ΟΞΥΤΗΤΑ 0-1)  5,00 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (ΕΧΤΡΑ) ΠΑΡΘΕΝΟ συσκ. 5 λίτ. (ΟΞΥΤΗΤΑ 0-1) 22,86 
ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ σε συσκ. 1.000 γραμ. 6,19 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ Νο 4 σε ροδέλες σε συσκ. 1.000 γραμ. 4,07 

ΑΡΑΚΑΣ σε συσκ. 1.000 γραμ. 1,56 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ, τύπου Τ. 65% ποιότητας Α' 2,20 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΜΠΟΥΤΙ Χ.Κ.) νεαρού μόσχου έως 12 μηνών 8,84 

ΜΟΣΧΑΡΙ (ΜΠΟΥΤΙ Χ.Κ.) νεαρού μόσχου έως 12 μηνών 8,84 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ  (το τεμάχιο)  0,30 

ΑΝΙΘΟΣ σε συσκ. 450 γραμ 0,88 

ΑΧΛΑΔΙΑ 1,36 

ΒΕΡΙΚΟΚΑ 2,65 

ΔΥΟΣΜΟΣ 0,35 

ΚΑΡΟΤΑ 0,61 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 0,19 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ  0,88 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 0,42 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 1,19 

ΛΑΧΑΝΟ 0,35 

ΛΕΜΟΝΙΑ 2,57 

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ σε συσκ. 450 γραμ 0,88 

ΜΑΡΟΥΛΙ 0,39 

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ 0,75 

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ  1,14 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  1,24 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  0,88 

ΠΑΤΑΤΕΣ  0,40 

ΠΕΠΟΝΙΑ  0,49 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ  0,74 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  0,52 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ 0,70 

ΣΕΛΙΝΟ 1,01 

ΣΚΟΡΔΑ 0,27 

ΣΠΑΝΑΚΙ 1,10 

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  1,54 
 
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει το ποσοστό έκπτωση 5% επί της τιμής (όπως 

ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) για το είδος ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ, Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, τύπου Τ. 65%.    
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως 

τιμή προσφοράς 2,20 - (2,20 x 5%) = 2,09. 
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να 

αποτυπωθεί έμμεσα το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης.  
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως 

τιμή προσφοράς , το ποσοστό της έκπτωσης το οποίο θα αναγραφή ολογράφως και αριθμητικώς . 
Για την τελική τιμή μετά την παράδοση-παραλαβή των ειδών ισχύουν τα αναφερόμενα σύμφωνα 

με την παρ.1 του άρθρου 10 της παρούσας.   
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf. 

 
12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
13. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 





«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

14. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΥΑ 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

15.  Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 
μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

16.  Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα 
κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

17. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προσφυγή όπως περιγράφεται στο 
σχετικό άρθρο 12 της παρούσης, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

18.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο 
που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από το αρμόδιο όργανο. 

19.  Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό 
των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους 
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. 

20.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

21.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 

22.  Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 
του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.  
Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την 
ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

23.  Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.  

Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
24.  Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 

ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν 
από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για 
λογαριασμό του. 

25.  Οι οικονομικοί φορείς  μπορούν να συμμετέχουν για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό 
προμήθεια ειδών, ως αυτά καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά 
θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο τμήμα που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 

26. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
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. (άρθρο 96 παρ 7 του Ν.4412/16).  





 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και χρόνο 

που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση (αναρτηθείσα στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr). Όποτε η επιτροπή το κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί να γίνει 
ανάλυση δείγματος από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε 
άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 
ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του 
ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων 
της κατ’ έφεσιν εξέτασης. (άρθρο 214 παρ 13 του Ν.4412/16). 

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
βαρύνει τον προμηθευτή. (άρθρο 214 παρ 14 του Ν.4412/16). 

Η μη προσκόμιση δείγματος δεν είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο :  ΤΙΜΕΣ  

 
Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και εγγράφως 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό. 

1. Για τα είδη κατεψυγμένα λαχανικά, είδη οπωρολαχανοπωλείου (φρούτα & λαχανικά), είδη 
κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, και ελαιόλαδο, το κριτήριο κατακύρωσης είναι το ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ μέσης τιμής 
λιανικής πώλησης του είδους. Οι τιμές θα δίδονται κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών.   

2. Για τα είδη παστεριωμένο γάλα, είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου , γλυκά, αναψυκτικά, 
τρόφιμα, χυμοί κ.λ.π. θα δίδονται οι τιμές μονάδος του είδους. 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 
πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη, θα δοθεί 
υποχρεωτικά επί των ισχυουσών τιμών σε Ευρώ και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η 
συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν 
υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμάχητος ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία και δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 
προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Επίσης προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος  προσφοράς ούτε 
και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Δήμο, περιπτώσεις μείωσης 
τιμών μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των 
προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να 
λάβει ο υποψήφιος ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες τους 
οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη.  

Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή 
μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να 
έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα  ή 
περισσότερα ή και όλα τα τμήματα (με το σύνολο των ειδών  που έκαστο Τμήματα περιλαμβάνει).  
Σημειώνεται ωστόσο ότι στην περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος καταθέτει προσφορά  σε 
περισσότερα του ενός τμήματα του διαγωνισμού,  στα οποία υπάρχουν είδη με τις ίδιες ακριβώς 

http://www.promitheus.gov.gr/




προδιαγραφές και συσκευασίες τόσο για το Δήμο Καλλιθέας όσο και για το Ν.Π.Δ.Δ (ενδεικτικά 
αναφέρονται ΓΑΛΑ, ΦΑΚΕΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ κ.ο.κ.) επί ποινή αποκλεισμού υποχρεούται να 
προσφέρει τις ίδιες τιμές μονάδος.  

ΣΣ: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμπληρωθούν οι τιμές (καθαρή αξία ανά κιλό, τεμάχιο λίτρο, 
τμήμα ειδών) χωρίς ΦΠΑ.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενος από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν 
δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα. 

2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180  ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
(άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 

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

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

προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

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

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 

4. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της 

σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης 

αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής,  διέπονται από 

τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

 

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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.   

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας  

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής.  

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. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 

έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 

βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 

απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 





Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 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 .  Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής 

στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα 

άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι 

η διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προ-συμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

(Άρθρο 106 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) 

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

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

προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

Προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή 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. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 

1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 

αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, 

εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 

φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 

άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 

άρθρων αυτών. 





 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη 

από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ), 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, σε τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 από τα αρμόδια 

πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού ή τον υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, που θα εισαγάγει τους κωδικούς  

παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την 

ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, 

κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία 

αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη 

εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με 

τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ όλους 

τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

3. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί μέσω 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι προσφέροντες, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειμένου να λάβουν γνώση.  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 

διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

 

 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά». 

α) Στην ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 

υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

β) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 





επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 

Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 

τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».  

Οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται. 

γ) Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση όσων έχουν 

υποβάλει προσφορές, στο πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη της. 

δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – 
σύμφωνα με τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις 
τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας.   

ε) Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του 
συστήματος από το Δήμο Καλλιθέας, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της 
παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για 
παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να 
παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες 
διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

στ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων 
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά 
αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό.  

ζ) Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι   
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 
δικαιώθηκαν. 

Σε περίπτωση που η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν ορίζεται 
από τα έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να ακολουθήσει αποστολή ειδικής ενημέρωσης προς τους 
προσφέροντες με τις παραπάνω πληροφορίες. (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016). 

 
 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 

α) Ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες αποστέλλεται ενημερωτικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

β) Αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι 

όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών1. 

Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν 

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών.  Δηλαδή αποσφραγίζονται , κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,  οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 

μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

γ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  μόνον των 

προσφερόντων,των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας.  Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό 

επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 

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.2  

                                                 
1  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 

2 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/




Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση. 

Στη συνέχεια  ( καθώς η διαδικασία εμπίπτει στις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας)    εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 

απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων3 

(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.4 

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

της παρούσας. 

 

 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

α) Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται συστημικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να 

υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.promitheus.gov.gr, σε μορφή αρχείου. pdf και σε 

φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση 

και αναφέρονται κατωτέρω. Τα δικαιολογητικά (μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή) προσκομίζονται από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 

(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14)) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής 

με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. 

Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

(εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η Περιγραφή  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό   

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης και η επωνυμία της διακήρυξης,  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη. 

β) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών 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 και διαδικασιών. Όσοι υπέβαλαν 

παραδεκτές προσφορές ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση,  που παράγεται αυτόματα 

από το σύστημα και λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.   

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Οι αρμόδιοι χρήστες των Οικονομικών Φορέων για την ορθή υποβολή είναι απαραίτητο να λαμβάνουν 

υπόψη τους τα συνημμένα στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Εγχειρίδια Χρήσης καθώς και να ανατρέχουν 

στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr για την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.   

 

                                                 
3 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, 

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

περ. α του ν.4605/2019. 
4  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




1. Α). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  όπου θα αναφέρει τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται ο υποψήφιος οικ. φορέας στην καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο για τους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό . 

     Β). Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 

οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως 

άνω υπεύθυνη δήλωση). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 

διάρκεια ισχύος τους, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 

Α) στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,  

Β) όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  

Γ) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.  

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως οικονομικός 

φορέας είναι ενήμερος  ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε 

νόμιμη χρήση), το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης . 

              Σημείωση σε προσοχή των οικονομικών φορέων για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με α/α 1. 

και 2. Σύμφωνα με το   υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5035-28/09/2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΣΥ με θέμα: «Ζητήματα που 

άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού»,  

προβλέπεται  

«…………………………………………………………………………………………Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό 

διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που 

εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.» 

 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

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  





Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση με έκδοση έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

της του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Για τους 

προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί  να 

αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 

αρμόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί έως έναν (1) μήνα πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει  η άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, η συναφής  με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί έως τρεις (3) πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 6.1 παρ. 1 της παρούσας 

Διακήρυξης. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα  

- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε, ΙΚΕ. 

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε. 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 

του Ν.4488/2017), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν  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 ή αίτησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανώτερο πιστοποιητικό καθώς είναι προς ολοκλήρωση η 

διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ σύμφωνα με το αριθ. 

ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 που αντικατάσταση του πιστοποιητικού με Υ.Δ. χωρίς να απαιτείται 

επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρ. 46.α. του 

άρθρου 43 του Ν. 4605/2019. 

 

Επαναλαμβάνεται ότι: 

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό.  

Οι Ι.Κ.Ε. και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τους διαχειριστές και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 

Οι Συνεταιρισμοί καταθέτουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 





 

Οι Ενώσεις αναδόχων καταθέτουν Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατατίθενται και από όποιον οικ. 

φορέα έχει καταθέσει ΕΕΕΣ στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής ,  στα πλαίσια των διατάξεων 

στήριξης στην ικανότητα τρίτου,  καθώς η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποδείξει ότι οι φορείς- στις 

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας- πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016.  

 Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν 

πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 

2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα 

προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 

με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται 

αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή  της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

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

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 

Ν.4412/16, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 3 του Ν.4412/16).  

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

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

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.4412/16).    

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

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  του Ν.4412/16 ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 

και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με 

την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, και, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 





είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16  η διαδικασία ματαιώνεται. 

(άρθρο 103 παρ. 5 του Ν.4412/16). 

    

Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των παραπάνω 

δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης  είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις παραπάνω 

παραγράφους 2, 3 ή 4 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  

Η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 

διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική 

ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με 

μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για  ενημέρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση 

εισηγείται στην Οικονομική επιτροπή, η οποία και αποφασίζει: 
α. Κατακύρωση της προμήθειας για όλον για μία /ή περισσότερες/ρα  ομάδες/τμήματα. 
β. Επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου  90 παρ.1 Ν.4412/2016 
δ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση τμήματος ή τμημάτων 

για τα οποία δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος, με διαδικασία  διαπραγμάτευσης* με απόφαση του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 

ε. Τελική ματαίωση της υπηρεσίας. 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή. 
 

* Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται από το νόμο, οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 26 παρ.6 και άρθρο 32 παρ.1 Ν.4412/2016). 

 Άγονος διαγωνισμός 
Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία: 
- είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής 
- είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, 
- εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και 
- με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της. 
Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, 

χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας 
αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα 
συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 
και 77. (άρθρο 32 παρ.2α Ν.4412/2016). 

Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας 
ανάθεση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού 
προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται 
δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην 
προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 2, περ γ (δδ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α-15/9/2011) οι αποφάσεις 
των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση 
των δημόσιων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, εφόσον οι συμβάσεις 





αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής  άνω των ορίων. 
Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε εργασίμων (15) ημερών από την 

περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην ΕΑΑΔΗΣΥ, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία 
θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της 
αναθέτουσας αρχής.  Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη 
της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η 
Αρχή δύναται με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ 
την ως άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   που στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται , 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 

την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται  από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος, 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. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 
Ν. 4412/16. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της 
συμβάσεως, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμηθείας στον επόμενο 
κατά σειρά προμηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν 
δεν αποδεχθεί ο επόμενος. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 
που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από Την αναθέτουσα αρχή, 
καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄. 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 (άρθρο 18 
παρ. 2 του Ν. 4412/16). 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 
πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των ειδών. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :  

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  





- Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.  
- Την συμφωνηθείσα τιμή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.  
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωμής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και για το Νομικό 

Πρόσωπο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή διάταξη νόμου και όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.   
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα  
 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:  

-Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  
-Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά ή δεν παρέχει τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 Ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  
-Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.  
-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1.   Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής κατά τη διάρκειά της επιτρέπεται και πραγματοποιείται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.    

2.    Επιτρέπεται τροποποίηση  του ποσού της σύμβασης . 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν θα υπερβαίνει το 10% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι  (οδηγία 
22 της ΕΑΑΔΗΣΥ).  Οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, ακόμη και αν τηρούν τις 
προϋποθέσεις του περιορισμού της αξίας, οι οποίες εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η διάρκεια της έκαστης σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 24 μηνών και τίθεται εν ισχύ 
κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

 





ΑΡΘΡΟ 22ο :  ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Οι οικονομικοί φορείς  πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των 
κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή .  

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στο ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις «περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογισμικού των δήμων και κοινοτήτων».  

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών, και στο τέλος κάθε μήνα θα 
εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις τιμές 
σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). 

Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών- από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -, Μέσης 
Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, τα τιμολόγια θα συνοδεύονται 
από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους. 

Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη 
συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον 
καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά 
την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια – δελτία αποστολής είδη από 
διαφορετικές ομάδες η τμήματα ειδών ως έχουν καθορισθεί στην μελέτη της υπηρεσίας.  
 

ΑΡΘΡΟ  23ο : ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ-ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 

Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή και 
σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και του ν.π.δ.δ. 
Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος θα εξυπηρετεί όλα τα κτίρια εντός της εδαφικής περιφέρειας του   Δήμου, 
τα οποία είναι υπό τη διαχείριση των φορέων. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς 
προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα 
κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Το γάλα θα παραδίδεται έξω από το κατάλληλο τοποθετημένο ψυγείο που θα    εγκαταστήσει ο 
ανάδοχος για το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να το συντηρεί. 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Α'  (ΦΡΕΣΚΟ – ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ) 
 

Όσον αφορά τα είδη του 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για τις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας: η παράδοση θα γίνεται 
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν παραγγελιών των υπευθύνων αποθηκαρίων, στους χώρους : 
Δ/νση Καθαριότητας (Ελ. Βενιζέλου 270, Καλλιθέα), Δ/νση Πρασίνου (Εσπερίδων 112-114, Καλλιθέα), Δημοτικό 
Κοιμητήριο Καλλιθέας (Σωκράτους & Αγ. Θεοδώρων, Άγιος Δημήτριος), Κεντρική Αποθήκη (Π. Τσαλδάρη 329, 
Καλλιθέα), Δημαρχείο Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα). 
 
 
όσον αφορά τα είδη του 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ: Η παράδοση θα πραγματοποιείται τρεις φορές εβδομαδιαίως (Δευτέρα-Τετάρτη-
Παρασκευή) και κατά τις ώρες 07.00-08.00.  Η  εταιρεία θα πρέπει να παρέχει ψυγείο (για το οποίο έχει την 
ευθύνη και της συντήρησής του) μόνο για το γάλα των δικαιούχων εργαζόμενων στους  πιο κάτω χώρους : 
 
ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
 

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 33 210 - 9237222 

 ΚΡΕΜΟΥ 110 210 - 9565810 

 ΣΑΠΦΟΥΣ 94 210 - 9563568 

 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131 210 - 9579566 

 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 74 210 - 9592801 

 ΙΣΜΗΝΗΣ & ΑΙΓΕΩΣ 72 210 - 9421825 





 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 60 210 - 9422491 

 ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 20 210–9599887 
210 - 9518777 fax 

 ΜΕΝΕΛΑΟΥ 84 & ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 76 210 - 9572427 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας   / Ψηλορείτη 1 & 
Γρηγ. Λαμπράκη    

210 9585.480 

Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού & Αναψυχής / Ν. 
Βότση 1 

210 9404.454 

Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας 
(κεντρική υπηρεσία του οργανισμού) 

210 9598.555 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τρόφιμα για τις ανάγκες  σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών & νηπίων καθώς και του 
προσωπικού για τις ακολούθως αναφερόμενες ομάδες θα παραδίδονται στις πιο κάτω διευθύνσεις :  
 
ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
 

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 33 210 - 9237222 

 ΚΡΕΜΟΥ 110 210 - 9565810 

 ΣΑΠΦΟΥΣ 94 210 - 9563568 

 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 131 210 - 9579566 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 74 210 - 9592801 

 ΙΣΜΗΝΗΣ & ΑΙΓΕΩΣ 72 210 - 9421825 

 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 60 210 - 9422491 

 ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 20 210 – 9599887 210 - 9518777 fax 

 ΜΕΝΕΛΑΟΥ 84 & ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 76 210 - 9572427 

 
όσον αφορά τα είδη του 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ:  
Για τις ανάγκες των βρεφικών – παιδικών σταθμών του Οργανισμού μας  και για την εξασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας τους, η παράδοση του συγκεκριμένου είδους πρέπει να γίνεται στους παραπάνω 

χώρους εβδομαδιαίως δύο φορές, τις ημέρες   Δευτέρα και  Πέμπτη από  7:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.  

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Β' (ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
 
όσον αφορά τα είδη του 4ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ και 5ου  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για τις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας: τα προς 
προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά από τον ανάδοχο (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε 
φορά,  περίπου 4-5 παραδόσεις το έτος) και κατόπιν συνεννόησης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 6 
ημερών από τη στιγμή που θα ζητηθούν. 
 
όσον αφορά τα είδη του 6ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ: τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στους παραπάνω χώρους. Η 
παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίως  μία φορά, κατά προτίμηση την 





ημέρα  Παρασκευή και ώρες  7:00 π.μ. έως 12:00 στο χώρο  του κάθε παιδικού-βρεφικού σταθμού. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Γ' (ΕΙΔΗ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) 
 
όσον αφορά τα είδη του 7ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ: Η παράδοση του συγκεκριμένου είδους πρέπει να γίνεται καθημερινά, τις 
ημέρες λειτουργίας των σταθμών και τις  ώρες  7:00 π.μ. έως 8:00 π.μ. στο χώρο  του  κάθε παιδικού- 
βρεφικού σταθμού. Η ποσότητα των ειδών θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους, θα παραδίδεται σύμφωνα με τις  
παραγγελίες που θα δίνονται από την Προϊσταμένη του κάθε παιδικού σταθμού ή από αρμόδιους 
υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου στους παραπάνω χώρους. 
 
Σημείωση: για την προμήθεια άρτου υφίσταται σύμβαση με ανάδοχο έως 28/05/2021, συνεπώς η 

σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα σιαγωνιστική διαδικασία θα έχει έναρξη από 

28/5/2021 και όχι νωρίτερα. 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Δ' (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
 
όσον αφορά τα είδη του 8ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ: Η ποσότητα των ειδών θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους, θα παραδίδεται 
σύμφωνα με τις παραγγελίες που θα δίνονται από την Προϊσταμένη του κάθε παιδικού σταθμού ή από 
αρμόδιους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου απ΄ ευθείας στον προμηθευτή.  Η παράδοση του 
συγκεκριμένου είδους πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίως  μία φορά, κατά προτίμηση την ημέρα  Παρασκευή 
και ώρες  7:00 π.μ. έως 12:00  στο χώρο  του κάθε παιδικού-βρεφικού σταθμού. 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Ε' (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 

 
όσον αφορά τα είδη του 9ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ: Η ποσότητα των ειδών θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους, θα παραδίδεται σύμφωνα 
με τις παραγγελίες που θα δίνονται από την Προϊσταμένη του κάθε παιδικού σταθμού ή από αρμόδιους 
υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου απ΄ ευθείας στον προμηθευτή.  Η παράδοση του συγκεκριμένου είδους 
πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίως  μία φορά, κατά προτίμηση την ημέρα  Παρασκευή και ώρες  7:00 π.μ. έως 
12:00. στο χώρο  του κάθε παιδικού-βρεφικού σταθμού. 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  ΣΤ' (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 
όσον αφορά τα είδη του 10ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ: Η ποσότητα των ειδών θα ορίζεται από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους, θα παραδίδεται 
σύμφωνα με τις παραγγελίες που θα δίνονται από την Προϊσταμένη του κάθε παιδικού σταθμού ή από 
αρμόδιους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου απ΄ ευθείας στον προμηθευτή.  Η παράδοση του 
συγκεκριμένου είδους πρέπει να γίνεται εβδομαδιαίως  δύο φορές, κατά προτίμηση τις ημέρες  Δευτέρα 
και  Τετάρτη  και ώρες  7:00 π.μ. έως 12:00 στο χώρο  του κάθε παιδικού-βρεφικού σταθμού. 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Ζ' (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
 
όσον αφορά τα είδη του 11ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ: τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπους που θα οριστούν από το 
ν.π.δ.δ. με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η ποσότητα των ειδών θα ορίζεται από τους Παιδικούς 
και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ως η καθημερινή αναγκαία ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους, 
θα παραδίδεται σύμφωνα με τις παραγγελίες που θα δίνονται από την Προϊσταμένη του κάθε παιδικού 
σταθμού ή από αρμόδιους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου απ΄ ευθείας στον προμηθευτή και η 
παράδοση θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα.  
 





ΑΡΘΡΟ  24ο : ΔΟΚΙΜΕΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  
 

Ο Δήμος Καλλιθέας και το Ν.Π.Δ.Δ (φορείς για τους οποίους γίνεται η προμήθεια) διατηρούν το 
δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των υπό προμήθεια ειδών  

Θα λαμβάνονται -παραδίδονται δείγματα σε όγκο και συσκευασία, καθορισμένα από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Νομικό πλαίσιο ελέγχων- κυρώσεων: ν. 
2960/2001 « Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» όπως ισχύει, ν. 3054/2002 όπως ισχύει, ν. 2873/2000 
όπως ισχύει, ν. 2093/92 όπως ισχύει, Ποινικός κώδικας άρθρο 187 όπως ισχύει, Αγορανομική διάταξη 
7/2009 όπως ισχύει). 

Ο ποιοτικός έλεγχος (εργαστηριακές δοκιμές), όταν γίνεται, θα πραγματοποιείται βάση των μεθόδων 
ελέγχου που περιγράφονται στις προαναφερόμενες αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. Τα 
δείγματα θα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμφωνία 
με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τη σχετική νομοθεσία. Εν συνεχεία και μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Γ.Χ.Κ., θα πραγματοποιείται η παραλαβή της ποσότητας καυσίμου 
από την αρμόδια επιτροπή 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα είδη δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί 
προμηθειών του Δημοσίου. 

Η δαπάνη προμήθειας δοχείων δειγματοληψίας, αποστολής των δειγμάτων στο Γ.Χ.Κ. και των 
εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΝΟΜΩΝ 
 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση, 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Νόμων που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο :  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

 στην διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ. 

 στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας. 
και επιπλέον θα δημοσιευτεί περίληψη: 

 Στην Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Στον τοπικό τύπο. 
 

                                                                                              

   

                                                                                      O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           
                 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα εισηγητική περιγραφή-προδιαγραφές αφορά στην  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη 
παντοπωλείου, Οπωροπωλείου , Κρεοπωλείου κλπ)   και Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων  χρονικής 
διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου 
Καλλιθέας και του Ν.Π. ‘’ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με Ανοιχτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί η οποία θα δοθεί έμμεσα ως εξής : 

α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και 
πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
Μέσης λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοση αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα είδη κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά, είδη 
οπωροπωλείου (φρούτα & λαχανικά), είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο). 

β)  Με τιμές μονάδος για τα  είδη παστεριωμένο γάλα, είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, 
γλυκά και αναψυκτικά κ.λ.π.  

Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α με τις απαιτήσεις των υπό προμήθεια ειδών και το Παράρτημα Β με 
συνοπτικό πίνακα που αφορά στην συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)  και στις συνολικές 
ποσότητες για κάθε Τμήμα.   

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα περιγραφή-προδιαγραφές ή υπάρχει ασάφεια, 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Νόμων που αναφέρονται παρακάτω, όπως ισχύουν. 

 Οι διατάξεις του Π.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
νωπού κρέατος”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 

 Οι διατάξεις του Π.Δ. 203/1998 - Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού 
διατάγματος 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 
204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α) 

 Οι διατάξεις της Υ.Α. 487/2000 (Φ.Ε.Κ 1219/Β`/4.10.2001) «Υγιεινή των τροφίμων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

 Οι διατάξεις του Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής 
νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

 Τις διατάξεις της παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 
89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α΄ 
46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.3 του Ν. 
4336 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017) «Υγειονομικοί όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις» 

 Τις διατάξεις της Υ.Α 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)». 
 

https://www.kodiko.gr/public_html/uploads/document_attachments/108257/4336.pdf




 
 Τις διατάξεις του N. 4492/17 (ΦΕΚ 156/18.10.2017 τεύχος Α') Διακίνηση και εμπορία νωπών 

και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.  
 Τις διατάξεις των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σύμφωνα με τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις τους.  
 Τις διατάξεις της Υ.Α. Υ1α/Γ.Π/OLK.76785/2017 (ΦΕΚ 3758/Β/25-10-2017) «Ιατρικός έλεγχος 

προσωπικού και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς 
, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.   

ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών 
ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές 
και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας.  

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και 
τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από το Νόμο αυτοκίνητα, τα 
οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.  

Οι προμηθευτές οφείλουν να εφαρμόζουν και να διατηρούν μια μόνιμη διαδικασία για την 
υγιεινή των τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος  HACCP, πλην του 
τμήματος νωπών οπωρολαχανικών. 

Η συσκευασία των υπό  προμήθεια  ειδών  πρέπει  να  είναι  κατάλληλη  για  τρόφιμα  σύμφωνα  με  
την κείμενη νομοθεσία. Τα μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να μεταφέρουν καρκινογόνες ή τοξικές 
ουσίες (π.χ. βαρέα μέταλλα, μονομερή κτλ.) και δεν δύναται να αλλοιώνουν τους οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες των προς προμήθεια ειδών, πρέπει δε να πληρούν τους όρους του άρθρου 21 του Κ.Τ.Π. 
έκδοση 2009 και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1935/2004/ΕΚ, του Κανονισμού 
2023/2006, καθώς και την Οδηγία 2007/42/ΕΚ της Επιτροπής. 

Στις  προδιαγραφές περιλαμβάνονται τα κυριότερα προϊόντα χρήσης και είναι γενικού χαρακτήρα. 
Κατισχύει σε όλα η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προδιαγραφές παραγωγής, διάθεσης, 
συσκευασίας, τυποποίησης, κλπ. που αφορούν τα προμηθευόμενα είδη 

 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των προϊόντων . 
 

Κύριο Αντικείμενο προμηθειών CPV: 15000000-Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα και 
συμπληρωματικά CPV: 03000000-Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή 
προϊόντα. 

Α/Α CPV ΤΙΤΛΟΣ 
1 03211300-6 Ρύζι 

2 03212100-1 Πατάτες  

3 03212211-2 Φακές 

4 03212212-9 Ρεβύθια 

5 03221112-4 Καρότα  

6 03221113-1 Κρεμμύδια  

7 03221210-1 Φασόλια 

8 03221212-5 Φρέσκα φασόλια  

9 03221230-7 Πιπεριές  

10 03221240-0 Ντομάτες  

11 03221270-9 Αγγούρια  

12 03221310-2 Μαρούλι  

13 03221340-1 Σπανάκι  

14 03221420-6 Κουνουπίδι  

15 03222111-4 Μπανάνες  

16 03222210-8 Λεμόνια  

17 03222220-1 Πορτοκάλια  

18 03222321-9 Μήλα  

19 03222322-6 Αχλαδιά  

20 03222331-2 Βερίκοκα  

21 03222332-9 Ροδάκινα  

22 03222340-8 Σταφύλια  





23 03222240-7 Μανταρίνια 

24 15551300-3 Γιαούρτι 

25 15111200-1 Μοσχαρίσιο κρέας  

26 15112000-6 Πουλερικά  

27 15131620-7 Κιμάς από βοδινό κρέας  

28 15221000-3 
15251000-2 

Κατεψυγμένα ψάρια 
Κατεψυγμένα καρκινοειδή  

29 15300000-1 Φρούτα  

30 15322100-2 Χυμός τομάτας 

31 15331100-8 Νωπά η κατεψυγμένα λαχανικά  

32 15331140-0 Φυλλώδη και κραμβοειδη λαχανικά  

33 15332100-5 Επεξεργασμένα φρούτα  

34 15332180-9 Πεπόνια  

35 15332240-8 Ζελέδες φρούτων  

36 15332290-3 Μαρμελάδες  

37 15411110-6   
15431100-9 

Ελαιόλαδο 
Μαργαρίνη 

38    15540000-5 Τυροκομικά προϊόντα  

39 15511100-4 
15511000-3 

Παστεριωμένο γάλα 
Γάλα 

40 15511600-9 Συμπυκνωμένο Γάλα 

41 15612200-3 Αλεύρι δημητριακών 

42 15612210-6 
15612120-8 

Καλαμποκάλευρο  
Αλεύρι 

43 15613311-1 Νιφάδες αραβοσίτου (κορν-φλέικς) 

44 15811100-7 Ψωμί  

45 15811300-9 Κρουασάν  

46 15821110-3 Φρυγανιές  

47 15821200-1 Γλυκά μπισκότα  

48 15831000-2 Ζάχαρη 

49 15851100-9 Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά 

50 15871110-8 Ξύδι ή ισοδύναμο  

51 15872000-1 Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά  

52 15872400-5 Αλάτι  

53 15897200-4 Κονσερβοποιημένα προϊόντα  

54 15800000-6 Διάφορα είδη διατροφής 

58 03142500-3 Αυγά 

 
 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α,Β) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α-Προδιαγραφές 
 
 

 ΟΜΑΔΑ  Α'  ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ   

 

ΤΜΗΜΑ 1ο  -  ΤΜΗΜΑ 2ο   και ΤΜΗΜΑ 3ο 
Για τις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας και του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 

 
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (3,5% και 1,5% λιπαρά) ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ 
 

-Το γάλα ( 3,5% και 1,5% λιπαρά)  πρέπει να είναι   παστεριωμένο και ομογενοποιημένο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες  προδιαγραφές  του  Π.Δ. 79/2007 - ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  
Να είναι σε χάρτινη συσκευασία (κατάλληλης για τρόφιμα) του ενός (1) λίτρου, με καπάκι και να πληροί 
όλους τους κανόνες υγιεινής του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  
-Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. 
-Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό 
διάστημα (+71,7 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό 





διάστημα (+63 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί 
διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη 
ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη 
δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία 
που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς Cο, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται. η  δε διάρκεια συντήρησής 
του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
 
Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με 
ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις : 
1. «παστεριωμένο» και «γάλα» 
2. η ημερομηνία παστερίωσης  
3. η ημερομηνία λήξης 
4. το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του.  
5. Επίσης πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του 
προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. H ζητούμενη από την Αναθέτουσα Αρχή διάρκεια ζωής του 
γάλακτος είναι πέντε (5) ημερών. 

-Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής, συνολικά πέντε ημερών,  θα πρέπει να είναι ίδια 
με την ημέρα παράδοσης ή η αμέσως προηγούμενη. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλιποβαρείς, 
χτυπημένες κλπ. 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ 4ο 

Για τις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας (Κοινωνικό Παντοπωλείο )   
 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ : 
- Να είναι Α ποιότητας  με οξύτητα  0-1% και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία “παρθένο ελαιόλαδο”. 
- Να είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη του ενός (1) λίτρου αεροστεγώς κλεισμένα.  
- Η συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασης από την επίδραση του περιβάλλοντος, 
τη γνησιότητα του προϊόντος, καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται από τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που θα καταστρέφεται μετά την πρώτη 
χρήση.  
-Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με χαρακτήρες ευανάγνωστους, 
ανεξίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδίου μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους και ευδιάκριτους σε 
σχέση με το μέγεθος της ετικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο είναι τυπωμένες και να 
διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδείξεων και σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν 
στη σήμανση, οι εξής πληροφορίες: 
1. η ονομασία πώλησης- εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 
2. η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και 
μόνο με μηχανικές μεθόδους», 
3. ο προσδιορισμός της καταγωγής, 
4. η καθαρή ποσότητα του όγκου (1 lit), 
5. το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού ή συσκευαστή, 
6. η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του, 
7. ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης, 
8. οι συνθήκες διατήρησης, 
9. ο αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης. 
 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Μακαρόνια, κριθαράκι, πέννες) : 
- Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με 
ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500 γραμμαρίων και να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις 
(εργοστάσιο παραγωγής, περιγραφή είδους, ημερομηνία παραγωγής – λήξης κ.λ.π.) 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 





- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  
 
 

ΡΥΖΙ Τύπου μπόνετ: 
- Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γραμμαρίων. 
-Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, 
φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΟΣΠΡΙΑ  (φακές ψιλές, φασόλια μέτρια): 
- Να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γραμμαρίων. 
-Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, 
φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ : 

- Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 410 γραμμαρίων με περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ ( 
Στερεό Υπόλειμμα  Άνευ Λίπους) ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του  
Π.Δ. 79/2007 - ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

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

-Δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες ακτινοβολίες 

Να μην περιέχει πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται Κώδικα Τροφίμων  

Να μην περιέχει ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής, σύμφωνα με 

το Κεφ ΙΙΙ, άρθρο 20 του ΠΔ 259/98 (Α 191) ΄΄Περί Απαγόρευσης χρήσης ουσιών με ορμονική ή θρεοστατική 
δράση.Εάν το προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει τουλάχιστον να πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο Π.Δ. 79/2007 - ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007. 

- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. 

- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 

- Να είναι συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά και να πληροί τους όρους υγιεινής. 

- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 

- Να έχουν σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP. 

 
ΑΛΕΥΡΙ  ΓΙΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ : 

- Το προϊόν να είναι Α ποιότητας 
- Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες 1000 γραμμαρίων, αεροστεγή από 
αγνές 
πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, και ο Κωδικός 
Παραγωγής. 
- Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 
- Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένου από πάσα 
ανόργανη ή οργανική ουσία το αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο 





και να μην έχει καμιά μυρωδιά. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

 
ΖΑΧΑΡΗ: 

- Το προϊόν να είναι Α ποιότητας  
- Να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία 1000 γραμμαρίων η οποία θα φέρει επάνω την ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. 
- Να είναι λευκή, κρυσταλλική και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
Σε κάθε συσκευασία πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στην ελληνική γλώσσα, με ανεξίτηλο 
μελάνι ή έκτυπα: 
1)Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή. 
2)Το έτος και ο μήνας παραγωγής. 
3)Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.  
4) Ο Κωδικός Παραγωγής. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ: 
- Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό χωρίς προσθήκη συντηρητικών και αλάτι και 
να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να είναι σε τυποποιημένες αεροστεγής χάρτινες συσκευασίες των 500 γραμμαρίων στις οποίες θα 
αναγράφεται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη σε χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του 
κουτιού, οι παρακάτω ενδείξεις ανάλογα με το περιεχόμενο και σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις τα εξής: 
1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής. 
2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίμου. 
3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. 
4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών από το χυμό της τομάτας με τη φράση 
«Περιεχόμενα συστατικά από το χυμό της τομάτας ….%». 
5) Βενζοϊκό νάτριο….%. 
6) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως. 
7) «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος …..», η οποία να αναγράφεται με ανεξίτηλους 
χαρακτήρες, πάνω στην συσκευασία και να συμπληρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. 
8) Κωδικός παρτίδας. 
9) Η χώρα παρασκευής. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (CORN FLAKES): 
- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες ( καλαμπόκι) εμπλουτισμένα με βιταμίνες , σίδηρο κ.λ.π. 
αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία 250 
γραμμαρίων  στις οποίες θα αναγράφεται εξωτερικά η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, τα συστατικά και η 
προέλευση  

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 
ΑΛΑΤΙ: 

- Το αλάτι να είναι Α ποιότητας, ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιση του θαλασσινού νερού τις αλυκές είτε 
από επεξεργασία ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων, θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του 
διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να διατίθεται σε πλαστική επιτραπέζια συσκευασία των 400 γραμμαρίων. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ:  
-Πουρές πατάτας της στιγμής συσκευασμένος σε ειδικό αεροστεγή φάκελο 250 γρ. ο οποίος θα είναι 
τοποθετημένος σε χάρτινο κιτίο στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης η οποία θα απέχει 12 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσής του. 
 





ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: 
- Η μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Οι ετικέτες να φέρουν εσωτερικά 
επικάλυψη από θερμοκολλητικά λάκκα και εξωτερικά να φέρουν έκτυπα τις παρακάτω επισημάνσεις: 
Χρονολογία παρασκευής η ημερομηνία διατηρησιμότητας (Μήνας, Έτος). 
Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία, διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή). 
Το είδος του περιεχόμενου. 
Καθαρό βάρος κυπέλλου. 
Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή). 
Κωδικός παρτίδας. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

ΤΜΗΜΑ 5ο 

Για τις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας (Δαπάνες Αστέγων)   
ΚΟΝΣΕΡΒΑ  ΖΑΜΠΟΝ: 

- Να παράγεται από χοιρινό κρέας. 

- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 200 γραμμαρίων , με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος ( ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους από την 
ημερομηνία παράδοσης). 

- Να είναι σε κονσέρβα με δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ  ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ: 

- Να παράγονται από διαλεκτό σπυρωτό ρύζι, λάδι ελιάς, φρέσκα μυρωδικά και τρυφερά αμπελόφυλλα. 

- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 280 γραμμαρίων , με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος ( ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους από την 
ημερομηνία παράδοσης). 

- Να είναι σε κονσέρβα με δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ  ΓΙΓΑΝΤΕΣ  ΓΙΑΧΝΙ : 

- Να παράγονται από εκλεκτά φασόλια γίγαντες, λάδι ελιάς, ντομάτες και  φρέσκα μυρωδικά. 

- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 280 γραμμαρίων , με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος ( ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους από την 
ημερομηνία παράδοσης). 

- Να είναι σε κονσέρβα με δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ  ΣΑΡΔΕΛΕΣ: 

- Να παράγονται από ολόκληρες καθαρισμένες  σαρδέλες διατηρημένες σε λάδι ελιάς. 

- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 70 γραμμαρίων  , με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος ( ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους από την 
ημερομηνία παράδοσης). 

-Να είναι σε κονσέρβα με δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. 
ΚΟΝΣΕΡΒΑ  ΤΟΝΟΣ: 

-Να παράγονται από τόνο εκλεκτής ποιότητας με ανοιχτόχρωμη και αφράτη σάρκα, διατηρημένο σε λάδι 
ελιάς. 

- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 140 γραμμαρίων , με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος ( ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους από την 
ημερομηνία παράδοσης). 

- Να είναι σε κονσέρβα με δαχτυλίδι για εύκολο άνοιγμα. 
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ : 

-Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες. 

-Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες των 80 γραμμαρίων, αεροστεγείς με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ: 

-Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες. 





-Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες των 200 γραμμαρίων, αεροστεγείς με ένδειξη 
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. ( ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός 
έτους από την ημερομηνία παράδοσης). 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ: 

- Ροδάκινο (μισά) . Οι καρποί και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των κομποστών να 
είναι Α' ποιότητας απαλλαγμένα από κουκούτσια σε κατάλληλο δοχείο και να πληρούν τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες  825 γραμμαρίων στις οποίες θα αναγράφεται στα Ελληνικά, 
έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη σε χάρτινη ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού, οι παρακάτω 
ενδείξεις ανάλογα με το περιεχόμενο και σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες 
Αγορανομικές Διατάξεις τα εξής: 
1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής. 
2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίμου. 
3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. 
4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών του υγρού πληρώσεως. 
5) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως. 
6) «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ….», η οποία να αναγράφεται με ανεξίτηλους χαρακτήρες, 
πάνω στο μέταλλο και να συμπληρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. 
7) Κωδικός παρτίδας. 
8) Η χώρα παρασκευής. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
(αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης). 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ: 

- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες ( σίτο). 

- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 250 γραμμαρίων  ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με 
τρίμματα, στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

 

ΤΜΗΜΑ 6ο 

Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: 
-Να είναι Α ποιότητας, οξύτητας 0-1% και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία “ ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra) παρθένο ”. 
- Να είναι συσκευασμένο σε πλαστική φιάλη των 5 lt. αεροστεγώς κλεισμένα.   
- Η συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασης από την επίδραση του περιβάλλοντος, 
τη γνησιότητα του προϊόντος, καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται από τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που θα καταστρέφεται μετά την πρώτη 
χρήση.  
Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με χαρακτήρες ευανάγνωστους, 
ανεξίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδίου μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους και ευδιάκριτους σε 
σχέση με το μέγεθος της ετικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο είναι τυπωμένες και να 
διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδείξεων και σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν 
στη σήμανση, οι εξής πληροφορίες: 
1. η ονομασία πώλησης- εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 
2. η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και 
μόνο με μηχανικές μεθόδους», 
3. ο προσδιορισμός της καταγωγής, 
4. η καθαρή ποσότητα του όγκου (1 lit), 
5. το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού ή συσκευαστή, 
6. η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του, 
7. ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης, 
8. οι συνθήκες διατήρησης, 
9. ο αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης. 





 
ΑΛΕΥΡΙ τύπου φαρίνα: 

- Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, για όλες τις χρήσεις το οποίο θα περιέχει επίσης διογκωτικά αρτοποιίας, 
όπως μπέικιν πάουντερ.  
- Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου,  βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, να πληρεί τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γραμμαρίων, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ : 
- Το προϊόν να είναι Α ποιότητας 
- Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες 1000 γραμμαρίων, αεροστεγή από 
αγνές   πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, και ο 
Κωδικός Παραγωγής. 
- Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 
- Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένου από πάσα 
ανόργανη ή οργανική ουσία το αλεύρι να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο 
και να μην έχει καμιά μυρωδιά. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΑΥΓΑ: 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. 
-Τα παραδιδόμενα αυγά θα πρέπει να Α κατηγορίας, βάρους 53gr – 63 gr (MEDIUM), με τις απαραίτητες 
σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων. 
-Απαγορεύεται η παρουσία στα αυγά ρωγμών ή ανωμαλιών όπως είναι τα δίκροκα, χωρίς λέκιθο κ.λ.π. 
-Τα αυγά θα πρέπει να είναι καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από ωοσκοπικό κέντρο ή κέντρο συσκευασίας, 
που θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP.  
-Τα αυγά πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
1) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. 
2) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. 
3) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων 
σωμάτων. 
4) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο 
από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. 
5) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση.  
6) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. 
7) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. 
8) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή Ψύξεως.  
9) Υποχρεωτικές ενδείξεις:  
-Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό παραγωγού για έλεγχο 
καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. 
-Επί της συσκευασίας των αυγών. Ο διακριτικός αριθμός του κέντρου συσκευασίας για τη χώρα μας GR, η  
ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και 
συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα της κατηγορίας Α΄ σε κύκλο διαμέτρου 
τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία συσκευασίας. 
- Έλεγχος μακροσκοπικός- χημικός-μικροβιολογικός. 
 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Κριθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, μακαρόνια για παστίτσιο, χυλοπίτες κλπ) : 
- Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με 
ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500 γραμμαρίων, με τις  απαραίτητες ενδείξεις (εργοστάσιο 
παραγωγής, περιγραφή είδους, ημερομηνία παραγωγής – λήξης κ.λ.π.) η όποια να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα.. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
 





ΡΥΖΙ: 
- Να είναι Α΄ ποιότητας να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γραμμαρίων. 
- Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, 
φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΤΥΡΙ  ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ: 
- Να είναι Α΄ ποιότητας , παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα,  να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές Διατάξεις και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 
- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 
και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
- Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις:  
1. Όνομα του προϊόντος. 
2. Η προέλευση. 
3. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 
4. Η ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξεως. 
5. Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας, οι δε λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις. 
  

ΤΥΡΙ  ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ: 
- Να είναι Α΄ ποιότητας , παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές Διατάξεις και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 
-Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι σκληρό και εύγεστο και να έχει υποστεί επιτυχή 
ωρίμανση τουλάχιστον 3 μηνών. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 
και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
- Στην στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται “τυρί κεφαλοτύρι” και όχι “τύπου κεφαλοτύρι” και  οι 
ακόλουθες ενδείξεις:  
1. Όνομα του προϊόντος. 
2. Η προέλευση. 
3. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 
4. Η ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξεως. 
5. Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας, οι δε λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις . 
 
    ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ 
-Να είναι Α΄ ποιότητας ,   να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές Διατάξεις και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 
-Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι   εύγεστο   
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 
και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
- Στην   συσκευασία πρέπει να αναγράφεται “τυρί κασέρι ΠΟΠ”   και  οι ακόλουθες ενδείξεις:  
1. Όνομα του προϊόντος. 
2. Η προέλευση. 
3. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 
4. Η ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξεως. 
5. Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας, οι δε λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις . 

ΤΥΡΙ  ΦΕΤΑ: 
- Να είναι φέτα Α΄ ποιότητας από αιγοπρόβειο γάλα, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές Διατάξεις και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και 
υγειονομικές διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση. 
- Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση 





και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 
- Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. 
- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία πλαστικά κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων στα 
όποια θα αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, 
που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) «ΦΕΤΑ» (FETA). 
β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 
γ) Τυρί. 
δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 
ε) Το βάρος του περιεχομένου. 
στ) Η ημερομηνία παραγωγής. 
ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:  
1.Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 
2. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 
3. Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα (ΦΕ-1650-20/12/94). Τα στοιχεία ελέγχου αναγράφονται με 
ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό 
βιβλίο παρακολούθησης και ελέγχου ανά παραγωγό «ΦΕΤΑΣ» (FETA). Οι ενδείξεις α, β, γ, δ, ε και στ’ 
αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση της «ΦΕΤΑΣ» (FETA). 
 
           ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ (σε φέτες) 
-Συσκευασία 500 γραμ. 
-Να είναι Α΄ ποιότητας ,   να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές Διατάξεις και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 
-Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι   εύγεστο   
-- Στην   συσκευασία πρέπει να αναγράφονται    οι ακόλουθες ενδείξεις:  
1. Όνομα του προϊόντος. 
2. Η προέλευση. 
3. Η ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξεως. 
4. Οι  λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις. 
 

ΟΣΠΡΙΑ (ρεβύθια, φακές ψιλές, φασόλια μέτρια): 
- Να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες 500 γραμμαρίων. 
-Να είναι φυσικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδειάς, ώριμα, 
φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα, και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη στη συσκευασία 
της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Τα όσπρια δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Φιδές): 
- Να είναι Α΄ ποιότητας. 
- Να είναι παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με 
ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες  και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 250 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΒΑΝΙΛΙΕΣ  ΑΡΩΜΑ: 
- Φιαλίδια βανίλιας σε σκόνη, βάρους 3 γραμ. ανά τεμάχιο να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 30 τεμαχίων. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 
 





ΣΟΔΑ  ΦΑΓΗΤΟΥ: 
- Η Μαγειρική σόδα να είναι σε λευκή σκόνη και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 200 γραμμαρίων. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

ΑΛΑΤΙ: 
- Το αλάτι να είναι Α ποιότητας, ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιση του θαλασσινού νερού τις αλυκές είτε 
από επεξεργασία ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων, θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του 
διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 1000 γραμμαρίων. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΑΝΘΟΣ  ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: 
- Σκόνη κρέμας αραβοσίτου Α ποιότητας με άρωμα βανίλια, βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή 
οργανική ουσία, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 160 γραμμαρίων, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΔΑΦΝΗ: 
- Αποξηραμένα φύλλα δάφνης να έχουν τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, χρώμα) του 
είδους, να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 25 γραμμαρίων η όποια να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 
 

ΖΑΧΑΡΗ  ΑΧΝΗ: 
- Το προϊόν να είναι Α ποιότητας  
Είδος ζάχαρης με πολύ λεπτούς κόκκους, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να είναι συσκευασμένη σε νάϋλον συσκευασία 500 γραμμαρίων η όποια να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
και να  αναγράφεται επάνω η ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης.   
 

ΖΑΧΑΡΗ: 
- Το προϊόν να είναι Α ποιότητας  
- Να είναι συσκευασμένη σε χάρτινη συσκευασία 1000 γραμμαρίων η οποία θα φέρει επάνω την ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. 
- Να είναι λευκή, κρυσταλλική και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
Σε κάθε συσκευασία πρέπει να γράφονται ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στην ελληνική γλώσσα, με ανεξίτηλο 
μελάνι ή έκτυπα: 
1)Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή έδρα του παρασκευαστή. 
2)Το έτος και ο μήνας παραγωγής. 
3)Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.  
4) Ο Κωδικός Παραγωγής. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

ΖΕΛΕ: 
- Προϊόν ζελατίνης σε σκόνη με ζάχαρη και άρωμα φρούτου ή ποικιλίας φρούτων έτοιμο προς παρασκευή 
γλυκίσματος να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να είναι σε χάρτινη συσκευασία 500 γραμμαρίων η όποια να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΚΑΝΕΛΑ: 
- Κανέλα άκοπη να έχει  τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, χρώμα) του είδους, να 
είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 50 γραμμαρίων η όποια να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 





 

ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ: 
- Κανέλα τριμμένη να έχει  τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, χρώμα) του είδους, να 
είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 50 γραμμαρίων η όποια να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 
 

ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ : 

- Να είναι αγελαδινό σε μεταλλικό κουτί βάρους 410 γραμμαρίων με περιεκτικότητα σε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ ( 
Στερεό Υπόλειμμα  Άνευ Λίπους) ελάχιστο 8,46% με εύκολο άνοιγμα και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του  
Π.Δ. 79/2007 - ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

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

-Δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με ιονίζουσες ακτινοβολίες 

Να μην περιέχει πρόσθετα πέραν αυτών που προβλέπονται Κώδικα Τροφίμων  

Να μην περιέχει ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής, σύμφωνα με 

το Κεφ ΙΙΙ, άρθρο 20 του ΠΔ 259/98 (Α 191) ΄΄Περί Απαγόρευσης χρήσης ουσιών με ορμονική ή θρεοστατική 
δράση.Εάν το προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει τουλάχιστον να πληροί τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο Π.Δ. 79/2007 - ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007. 

- Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. 

- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες 
θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 

- Να είναι συσκευασμένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά και να πληροί τους όρους υγιεινής. 

- Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 
γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. 

- Να έχουν σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP. 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ: 
- Το προϊόν να είναι Α ποιότητας, να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά φυτικά έλαια, κατάλληλο για 
επάλειψη και παρασκευή γλυκών και φαγητών, να συντηρείται στο ψυγείο και να πληροί τους όρους του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να διατίθεται σε κεσέ 250 γραμμαρίων και να αναγράφεται πάνω η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: 
- Η μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Θα διατίθεται σε συσκευασία 500 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
Οι ετικέτες να φέρουν εσωτερικά επικάλυψη από θερμοκολλητικά λάκκα και εξωτερικά να φέρουν έκτυπα 
τις παρακάτω επισημάνσεις: 
Χρονολογία παρασκευής η ημερομηνία διατηρησιμότητας (Μήνας, Έτος). 
Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία, διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή). 
Το είδος του περιεχόμενου. 
Καθαρό βάρος κυπέλλου. 
Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή). 
Κωδικός παρτίδας. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΜΕΛΙ: 
- Να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 
- Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό,   





- Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. 
- Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα, ή μεταλλικά κατάλληλα δοχεία 900 γραμμαρίων, εγκεκριμένα για 
διατήρησης τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 
Οι ετικέτες να φέρουν εσωτερικά επικάλυψη από θερμοκολλητικά λάκκα και εξωτερικά να φέρουν έκτυπα 
τις παρακάτω επισημάνσεις: 
Χρονολογία παρασκευής η ημερομηνία διατηρησιμότητας (Μήνας, Έτος). 
Τίτλος προμηθευτή (Εμπορική επωνυμία, διεύθυνση ή η έδρα του παραγωγού ή του συσκευαστή). 
Το είδος του περιεχόμενου. 
Καθαρό βάρος κυπέλλου. 
Τόπος παραγωγής (χώρα, περιοχή). 
Κωδικός παρτίδας. 
- Η συσκευασία να μη φέρει ελαττώματα. 
 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ: 
- Μοσχοκάρυδο τριμμένο να έχει  τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, χρώμα) του είδους, 
να  είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 25 γραμμαρίων η όποια να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 
 

ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ: 
Μπέικιν πάουντερ Διογκωτικό υλικό σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε πλαστικό σακουλάκι, 
καθαρού βάρους 20 γραμμαρίων. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν  
τα συστατικά, η προέλευση και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  
 

ΞΥΔΙ: 
- Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη) και να 
πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε πλαστική φιάλη 400 γραμμαρίων η όποια να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 
 

ΠΙΠΕΡΙ  ΜΑΥΡΟ: 
- Πιπέρι μαύρο τριμμένο να έχει  τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, χρώμα) του είδους, να 
είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 100 γραμμαρίων η όποια να μη φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 
 

ΡΙΓΑΝΗ: 
- Ρίγανη από αποξηραμένα φύλλα τριμμένη να έχει τα τυπικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, 
χρώμα) του είδους, να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασία 50 γραμμαρίων η όποια δεν θα φέρει σχίσματα ή 
ελαττώματα. 
 

ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ: 
- Πλούσιος, πυκνός, φυσικός χυμός τομάτας, χωρίς σπόρους, φλοιό χωρίς προσθήκη συντηρητικών και αλάτι και 
να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις.  
- Να είναι σε τυποποιημένες αεροστεγής χάρτινες συσκευασίες των 500 γραμμαρίων στις οποίες θα 
αναγράφεται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη, οι παρακάτω ενδείξεις ανάλογα με το περιεχόμενο 
και σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις τα εξής: 
1) Η ημερομηνία και το έτος παρασκευής. 
2) Η κατηγορία και το είδος του Τροφίμου. 
3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. 
4) Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών από το χυμό της τομάτας με τη φράση «Περιεχόμενα 
συστατικά από το χυμό της τομάτας ….%». 
5) Βενζοϊκό νάτριο….%. 
6) Το όνομα και η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχειρήσεως. 





7) «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος …..», η οποία να αναγράφεται με ανεξίτηλους Χαρακτήρες.  
8) Κωδικός παρτίδας. 
9) Η χώρα παρασκευής. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΦΥΛΛΟ  ΚΡΟΥΣΤΑΣ: 
- Φύλλα λεπτά, φτιαγμένα από αλεύρι εξαιρετικής ποιότητας, ελαστικό και εύπλαστο  και να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 
- Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 700 γραμμαρίων και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. 
- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚ. ΑΛΕΣ. (CORN FLAKES) 
- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες 
-Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 375 γραμμαρίων στις οποίες θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης η 
σύνθεση και η προέλευση  του προϊόντος.   
- Οι συσκευασίες να μην φέρουν σχίσματα ή ελαττώματα. 
 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔ.  ΠΛΗΡ.  
- Γαλακτομικό προϊόν (γιαούρτι) σε κρεμώδη κατάσταση που παράγεται από γάλα αγελάδος και ανθόγαλα και 
έχει υποστεί ζύμωση και διαδικασία απομάκρυνσης του ορρού του γάλακτος (στραγγιστό) να είναι πλήρες με 
10% λιπαρά, να έχει σφιχτή και κρεμώδη υφή. 
- Να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του  Π.Δ. 79/2007 - ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007 
και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  
- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες πλαστικές ενός (1) κιλού οι οποίες να μη φέρουν σχίσματα ή 
ελαττώματα. στις οποίες θα αναγράφονται οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και 
υγειονομικές διατάξεις: 
1. Επωνυμία παρασκευαστή. 
2. Αριθμός έγκρισης. 
3. Η ημερομηνία παραγωγής και 
4. Η ημερομηνία λήξης. 
5. Ο κωδικός παρτίδας.  
 

 ΟΜΑΔΑ  Γ΄  ΕΙΔΗ  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ: 7ο 

Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

ΑΡΤΟΙ (Ψωμί ολικής αλέσεως και  χωριάτικο) 
-Να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας που προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό σιταριού, με την 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία. 
- Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια μισού κιλού λευκό ή μαύρο,  που να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της 
διάθεσης. 
-Το νερό που θα χρησιμοποιείται θα  είναι  πόσιμο.  Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  λυκίσκου.  Η  έψηση  με 
επαφή των τεμαχίων επιτρέπεται σε βαθμό 15%. Το ψήσιμο θα πρέπει να είναι  ομοιογενές  και  να  ξεχωρίζει  
κόρα  και  ψίχα.  Η  κόρα  (φλόγωμα)  θα πρέπει να είναι ομοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το μαγειρικό αλάτι 
να μην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του μαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να 
αποκτήσει την θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Το 
ψωμί που προσκομίζεται στα τμήματα του Ν.Π. θα είναι ΦΡΕΣΚΟ και η μεταφορά θα γίνεται σε χάρτινες 
συσκευασίες, μέσα σε πλαστικά κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των 
τροφίμων. 
- Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση η την απόκρυψη της τυχόν ελαττωματικότητας 
των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώματος των αλεύρων.  
- Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι 
απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 
-Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που μεταφέρουν 





ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε τρόπο, την 
ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. 
- Οι προμηθευτές  οφείλουν  να  εφαρμόζουν  και  να  διατηρούν  μία  μόνιμη διαδικασία για την υγιεινή των 
τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP. 
          ΨΩΜΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  

-Συσκευασία 16 φετών τετραγώνων,  500  γραμ., από αγνές πρώτες ύλες ( σίτο).  Η συσκευασία των υπό  

προμήθεια  ειδών  πρέπει  να  είναι  κατάλληλη  για  τρόφιμα  σύμφωνα  με  την κείμενη νομοθεσία.  Η 

μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι 

απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. 

-Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που μεταφέρουν 

ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε τρόπο, την 

ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. 

- Οι προμηθευτές  οφείλουν  να  εφαρμόζουν  και  να  διατηρούν  μία  μόνιμη διαδικασία για την υγιεινή των 

τροφίμων η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος HACCP. 

 

 ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ: 8ο 

Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

Γλώσσα φιλέτο και Καλαμαράκια Νο4 σε ροδέλες 
-Να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. 
- Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. 
- Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείμματα αίματος και σπλάχνων. 
- Να μη περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας. 
- Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα η επικίνδυνα για κατανάλωση. 
- Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν έχουν υποστεί 
επανακατάψυξη. 
- Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών. 
- Να είναι καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου, 
απαλλαγμένα  από κεφάλια, μεγάλα λέπια, πτερύγια, εντόσθια και αυγά . 
- Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν 
εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα 
συσκευαστήρια – τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007..  
- Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. 
άρθρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 
- Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9, 11 & 62α και τις 
εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις. 
- Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανές και καλά τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και ανεξίτηλα 
γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής ενδείξεις: 
1) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της. 
2) Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η κατάψυξη. 
3) Η εμπορική ονομασία του είδους. 
4) Η ζώνη αλίευσης (FAO). 
5) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας- έτος). 
6) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα-μήνας- έτος). 
7) Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας- έτος). 
 

 ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

ΤΜΗΜΑ 9ο 

Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

ΑΡΑΚΑΣ 
- Το είδος να  είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές της 
κατηγορίας. 





- Να μην είναι χτυπημένο, να μην εμφανίζει  αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
- Να έχει ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. 
• Να μην περιέχει  τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας. 
• Να είναι καθαρισμένος και να είναι απαλλαγμένος ξένων σωμάτων. 
• Να έχει υποστεί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην έχουν υποστεί 
επανακατάψυξη. 
• Να μην παρουσιάζει συσσωματώματα (τα τεμάχια δηλαδή να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους) 
χαρακτηριστικό που σημαίνει τη διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας. 
• Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών και κοινοτικών οδηγιών περί εμπορίας 
κατεψυγμένων λαχανικών. 
• Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών Άρθρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 
• Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών Άρθρα 9,11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις 
Διατάξεις σήμανσης τροφίμων-  
-Οι συσκευασία  θα είναι από πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 26 , 26α & 27 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς στην Ελληνική Γλώσσα οι 
απαραίτητες ενδείξεις, όπως: 
• η περιγραφή του είδους (ονομασία προϊόντος και ποικιλία), 
• το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ, 
• η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.), 
• η εταιρεία διακίνησης, 
• η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης, και 
• οι συνθήκες συντήρησης. 
 

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

ΤΜΗΜΑ 10ο 

 

Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 
- Να είναι τύπου Τ. 65% ποιότητας Α' και να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.   
-Να είναι απαλλαγμένα από κεφάλια τράχηλους άκρα από τον ταρσό χωρίς φτερά, έντερα, τραχεία, πνεύμονες 
και κεφάλι. Το δέρμα δεν φέρει υπολείμματα φτερών, αμυχές, σκασίματα ή αιματώματα. Λίγα μικρά πούπουλα, 
τμήματα στελεχών και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια και τις άκρες 
από τις φτερούγες. 
-Να έχουν εκτραφεί με 100% φυτική διατροφή, η οποία να πιστοποιείται από Κρατικό φορέα (AGROCERT). 
-Να είναι ανέπαφα και αρτιμελή χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη 
οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς 
ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονικό και λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος, στην 
πλάτη και στους μηρούς. 
-Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, 
όπως σαρκώδη πρέπει να είναι και τα πόδια. 
-Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία, ακτινοβολία ή επεξεργασία με ιονίζουσες ή υπεριώδεις 
ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που δίνουν τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Να μην έχουν υποστεί 
επεξεργασία χρωστικές φυσικές ή τεχνητές, με αντιβιοτικά, με συντηρητικές ή άλλες ουσίες που να 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντήρησης. 
-Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα 
προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλερικών. 
-Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο μετά την σφαγή και έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 
-Μετά την σφαγή δεν θα πρέπει να έχουν μυκητιάσεις και αλλοιώσεις μη φυσιολογική οσμή ή χρώμα, 
κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους. 
-Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω 
και σε ένα κοτόπουλο ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. 
-Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς 





προελεύσεως όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά και γενικά απουσία 
κτηνιατρικών και αυξητικών παραγόντων. 
-Σε κάθε κοτόπουλο θα υπάρχει σήμανση, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης ΕΟΚ του σφαγείου, η 
θερμοκρασία συντήρησης και η ημερομηνία ανάλωσης, η χώρα προέλευσης ή ο τόπος καταγωγής (Κανονισμός 
1337/2013 1η Απριλίου 2015). 
- Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όσο το δυνατό ισομεγέθη. 
- Να προέρχεται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική 
Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP  και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληρούν όλους τους 
όρους υγιεινής. 
Πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο πρέπει να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να 
αναγράφονται, στην ελληνική γλώσσα, τα εξής: 
1. Η ονομασία και η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία Α). 
2. Η χώρα προέλευσης. 
3. Το σήμα της φυτικής διατροφής. 
4. Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης. 
5. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου, και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την 92/116/ ΕΟΚ. 
6. Η ημερομηνία σφαγής. 
7. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 

- Να είναι από νωπό κρέας μόσχου Α΄ ποιότητας (μπούτι) και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  
- Να είναι καθαρισμένο εντελώς από λίπος, το οποίο θα διπλοαλέθεται στην κρεατομηχανή. 
- Το νωπό κρέας που θα κοπεί σε κιμά να ανήκει στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος Ζ (ηλικίας άνω 8 
μηνών αλλά το πολύ 12 μηνών, νεαρό μοσχάρι), όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Κ. 
566/2008 και να ανήκει από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών Ε, U, R, και ως προς την 
κατάσταση πάχυνσης να ανήκει στις διαβαθμίσεις 1 και 2, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς 1183/2006 
και 1234/2007. 
- Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που 
λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού 
ελέγχου. 
- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
- Ο κιμάς θα κόπτεται στο κατάστημα του προμηθευτή, που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
- Απαγορεύεται η παρασκευή κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το 
ποντίκι, πληγές αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από 
οστά. 
- Πάνω σε κάθε συσκευασία πρέπει να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να αναγράφονται, 
στην ελληνική γλώσσα, τα εξής: 
1. Η περιγραφή του σφάγειου (Νεαρό ζώο 8- 12 μηνών. 
2. Η Χώρα καταγωγής. 
3. Η Χώρα εκτροφής. 
4. Η Χώρα σφαγής. 
5. Ο κωδικός του σφάγειου. 
6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. 
7. Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού. 
8. Η ημερομηνία σφαγής. 
9. Η Ταξινόμηση του Ζώου (π.χ. ΑΖ1). 
10. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής 
ζυγαριάς του εργοστασίου και θα επικολλάται επί της συσκευασίας. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP  και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 

περί μεταφοράς τροφίμων. 

- Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια 

λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007 

-Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές και 

υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής 

διατηρησιμότητάς του. Πέραν του χρόνου αυτού δεν θα γίνεται η παραλαβή των προϊόντων. 





-Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που 

ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων 

νωπών κρεάτων. 

 

ΚΡΕΑΣ  ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 

- Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας (μπούτι) και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις 
- Να είναι απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λπ., το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, 
κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα και να παραδίδεται σε συσκευασία αυτοτελών ανατομικών 
τεμαχίων κρέατος. 
-Να ανήκει στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος Ζ (ηλικίας άνω 8 μηνών αλλά το πολύ 12 μηνών, νεαρό 
μοσχάρι), όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Κ. 566/2008 και να ανήκει από άποψη 
διάπλασης στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών Ε, U, R, και ως προς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει στις 
διαβαθμίσεις 1 και 2, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς 1183/2006 και 1234/2007. 
- Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που 
λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού 
ελέγχου. 
- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
- Πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο πρέπει να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, στην οποία να 
αναγράφονται, στην ελληνική γλώσσα, τα εξής: 
1. Η περιγραφή του σφάγειου (Νεαρό ζώο 8- 12 μηνών. 
2. Η Χώρα καταγωγής. 
3. Η Χώρα εκτροφής. 
4. Η Χώρα σφαγής. 
5. Ο κωδικός του σφάγειου. 
6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. 
7. Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού. 
8. Η ημερομηνία σφαγής. 
9. Η Ταξινόμηση του Ζώου (π.χ. ΑΖ1). 
10. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλητης ετικέτας ηλεκτρονικής 
ζυγαριάς του εργοστασίου και θα επικολλάται επί της συσκευασίας. 
- Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα 
(PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 
- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP  και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράς τροφίμων. 
- Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007 
-Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές, κτηνιατρικές και 
υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής 
διατηρησιμότητάς του. Πέραν του χρόνου αυτού δεν θα γίνεται η παραλαβή των προϊόντων. 
-Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της 
ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων 
νωπών κρεάτων. 
 
 

 ΟΜΑΔΑ  Ζ΄ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ  

 

ΤΜΗΜΑ 11ο 

Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 
 
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
- Να  είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
- Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι: 
– φρέσκα 
– ακέραια, 
– υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν 
ακατάλληλα για κατανάλωση), 
– καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, 





– απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να μην εμφανίζουν αλλοίωση της 
σύστασης ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 
– απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 
– απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης, 
– απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό, 
– απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση, 
– απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων όπως είναι τα ακόλουθα: 
οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριομένα και υδρογονάνθρακες. 
– Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να βρίσκονται σε 
ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι. 
Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους επιτρέπει: 
– να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, 
– να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά την μεταφορά και αποθήκευση. 
-Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση χάρτινες, καθαρές, απαλλαγμένες από οσμές, 
ξένα σώματα και υγρασία και κατάλληλες για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.  
-Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει προϊόντα της ίδιας καταγωγής, 
ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του ιδίου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης. 
-Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια πλευρά με ευανάγνωστους, 
ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τις ακόλουθες ενδείξεις: 
1. Ταυτοποίηση: Όνομα και διεύθυνση του συσκευαστή και/ή του αποστολέα. 
2. Φύση του προϊόντος - Κοινή ονομασία του είδους, αν το προϊόν δεν είναι ορατό εξωτερικά. 

 Ονομασία της ποικιλίας. 
3. Καταγωγή του προϊόντος - Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, περιοχή παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή 
τοπική ονομασία. 
4. Εμπορικά χαρακτηριστικά - Ποιοτική Κατηγορία. 

 Μέγεθος εκφραζόμενο ως: 

 Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή – κωδικό (-ούς) μεγέθους που ακολουθείται, προαιρετικά, από 
το ελάχιστο ή μέγιστο μέγεθος ή τον αριθμό.  
5. Αριθμός παρτίδας.  

 
                                

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

                                                                    

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Τα ποσά που αναφέρονται  ανά είδος στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο και 
το ν.π.δ.δ. όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών, είναι 
ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και του ν.π.δ.δ., οι 
οποίες θα εμφανιστούν από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων για χρονικό διάστημα 24 μηνών και 
μόνο μέχρι εξάντλησής τους.  

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα. Οι προσφορές, επί 
ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε   τμήματος του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ 13% είναι ο ισχύων για όλα τα είδη τροφίμων κατά 
τον χρόνο σύνταξης της παρούσης μελέτης (κατόπιν μείωσης λόγω covid-19).  

         





 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Α'  
 (ΦΡΕΣΚΟ – ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ) 

 
ΤΜΗΜΑ 1ο  :  
Για τις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς  για το τμήμα 1 χωρίς ΦΠΑ 
13% είναι 242.000,00 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών είναι 220.000 λίτρα. 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α 13% ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.  ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  σε συσκ. 1 
λίτρου  

Λίτρο 220.000  1,10 242.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 242.000,00 

    Φ.Π.Α 13% 31.460,00  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 273.460,00 
 
ΤΜΗΜΑ 2ο  
Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ  (για τους 
δικαιούχους εργαζόμενους) 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 2 χωρίς ΦΠΑ 
13% είναι 74.572,00 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών είναι 67.792 λίτρα. 

 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α 13% ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  σε συσκ. 
1 λίτρου 

Λίτρο 67.792 1,10 74.572,00 

     ΣΥΝΟΛΟ  74.572,00 

    Φ.Π.Α. 13% 9.694,36 

     ΣΥΝΟΛΟ 84.266,36 

 
 
ΤΜΗΜΑ 3ο  
Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ (Δαπάνες 
φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς) 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 3 χωρίς ΦΠΑ 
13% είναι 8.360,00 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών είναι 7600 λίτρα. 
 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. 13% ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  σε συσκ. 
1 λίτρου 

Λίτρο 7.600 1,10 8.360,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 8.360,00 

    Φ.Π.Α 13% 1.086,80 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.446,80 





 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Β'  
(ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)   

 
ΤΜΗΜΑ 4ο :  Για τις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας (Κοινωνικό Παντοπωλείο )   
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α 13% ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ συσκ. πλαστική του 1 
λίτρου (είδος με ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό). 

Τεμάχιο 27.000 5,00 135.000,00 

2 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  συσκ. 500 γραμ.     Τεμάχιο 27.000 0,52 14.040,00 
3 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 23.000 0,52 11.960,00 
4 ΠΕΝΝΕΣ  συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 27.000 0,52 14.040,00 
5 ΡΥΖΙ    συσκ. 500 γραμ.     Τεμάχιο 23.000 0,68 15.640,00 
6 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  συσκ. 500 γραμ.     Τεμάχιο 17.500 0,87 15.225,00 
7 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ  συσκ. 500 γραμ.     Τεμάχιο 11.500 1,38 15.870,00 
8 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ συσκ. 410 γραμ.  Τεμάχιο 27.000 0,68 18.360,00 
9 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  συσκ. 1000 γραμ.  Τεμάχιο 17.500 0,80 14.000,00 

10 ΖΑΧΑΡΗ συσκ. 1000 γραμ. Τεμάχιο 11.500 0,89 10.235,00 
11 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ συμπυκν. συσκ. 500 γραμ.   Τεμάχιο 23.000 0,50 11.500,00 
12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (CORN-

FLAKES) συσκ. 250 γραμ.  
Τεμάχιο 25.000 1,30 32.500,00 

13 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ  Τεμάχιο 10.000 1,00 10.000,00 

14 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ συσκ. 500 γραμ.   Τεμάχιο 5.000 1,60 8.000,00 
15 ΑΛΑΤΙ συσκ. 400 γραμ. Τεμάχιο 17.500 1,00 17.500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 343.870,00 

 
    Φ.Π.Α 134% 44.703,10 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 388.573,10 

 
ΤΜΗΜΑ 5ο Για τις υπηρεσίες του Δήμου Καλλιθέας (Δαπάνες Αστέγων)   

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 5 χωρίς Φ.Π.Α 
24 % είναι  10.825,50 €  
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π,Α 24% ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΖΑΜΠΟΝ (200γρ) Τεμάχιο 1.800 1,30  2.340,00  

2 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ (280γρ) Τεμάχιο 1.650 1,27  2.095,50  

3 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ (280γρ) Τεμάχιο 1.700 1,10  1.870,00  

4 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΣΑΡΔΕΛΕΣ (70γρ) Τεμάχιο 1.250 1,00 1.250,00  

5 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΣ (140γρ) Τεμάχιο 1.250 1,00  1.250,00 

6 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (80γρ) Τεμάχιο 850 0,50  425,00  

7 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (200γρ) Τεμάχιο 700 1,00  700,00  

8 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΙΣΑ (825γρ) Τεμάχιο 400 1,30 520,00  

9 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ (250γρ) Τεμάχιο 500 0,75 375,00  

    ΣΥΝΟΛΟ 10.825,50 

    Φ.Π.Α 24% 2.598,12  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.423,62 

 
 
ΤΜΗΜΑ 6ο : Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς  για το τμήμα 6 χωρίς 
Φ.Π.Α. 13% και 24 % είναι 85.719,20 €. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. 13% ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 





1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ (ΕΧΤΡΑ) ΠΑΡΘΕΝΟ συσκ. 
5 λίτ. (είδος με ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό). 

Τεμάχιο 460 22,86 10.515,60 

2 ΑΛΕΥΡΙ τύπου FARINA συσκ.500γραμ Τεμάχιο 2.000 0,50 1.000,00 

3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ σε συσκ. 1000 γραμ. Τεμάχιο 280 0,82 229,60 

4 ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ των 53-63 γραμ. Τεμάχιο 56.000 0,18 10.080,00 

5 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 1.800 0,52 936,00 

6 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 3.600 0,52 1.872,00 

7 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 400 0,52 208,00 

8 ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ  συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 2.200 0,67 1.474,00 

9 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ  συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 1.800 0,73 1.314,00 

10 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ  συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 300 0,74 222,00 

11 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ μπαστούνι συσκ. 1000 γραμ. Τεμάχιο 800 8,50 6.800,00 

12 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ τριμμένο συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 200 9,50 1.900,00 

13 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  συσκ. 1000 γραμ. Κιλό 1.600 6,35 10.160,00 

14 ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕ ΦΛΟΙΟ συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 400 1,45 580,00 

15 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 2.600 0,87 2.262,00 

16 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 900 1,38 1.242,00 

17 ΦΙΔΕΣ συσκ. 250 γραμ. 
 

Τεμάχιο 200 0,70 140,00 

18 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 800 0,95 760,00 

19 ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ  σε φέτες 500 γραμ.  Τεμάχιο 400 5,50 2.200,00 

20 ΑΛΑΤΙ    συσκ. 1000 γραμ. τεμάχιο 800 0,42 336,00 

21 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ  410 γραμ. τεμάχιο 6.000 0,68 4.080,00 

22 ΜΕΛΙ συσκ. 900 γραμ. τεμάχιο 400 6,00 2.400,00 

23 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ  ΣΥΜΠΥΚΝ. συσκ. 500 γρ. τεμάχιο 4.000 0,50 2.000,00 

24 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ συσκ. 375 γρ. τεμάχιο 3.000 2,72 8.160,00 

25 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ συσκ. 1 κιλού τεμάχιο 1.000 3,47 3.470,00 

26 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ συσκ. 400 γραμ. τεμάχιο 1.000 0,37 370,00 

27 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ συσκ. 500 γραμ τεμάχιο 500 1,60 800,00 

28 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ συσκ. 250 γραμ. τεμάχιο 4.000 0,97 3.880,00 

29 ΔΑΦΝΗ συσκ. 25 γραμ. τεμάχιο 60 0,56 33,60 

30 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ  συσκ. 500 γραμ. τεμάχιο 40 0,90 36,00 

31 ΡΙΓΑΝΗ συσκ. 50 γραμ τεμάχιο 100 0,90 90,00 

32 ΔΑΦΝΗ συσκ. 25 γραμ. τεμάχιο 60 0,56 33,60 

33 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛ. συσκ. 1000 γραμ. τεμάχιο 1.300 0,89 1.157,00 

34 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ  συσκ. 50 γραμ. τεμάχιο 60 0,72 43,20 

35 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ συσκ. 50 γραμ τεμάχιο 60 0,72 43,20 

36 ΜΠΕΪΚΙΝ – ΠΑΟΥΝΤΕΡ συσκ. 20 γραμ. τεμάχιο 800 0,42 336,00 

37 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  συσκ. 160 γραμ. τεμάχιο 3.000 0,80 2.400,00 

38 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ συσκ. 100 γραμ τεμάχιο 80 0,98 78,40 

39 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ συσκ. 25 γραμ. τεμάχιο 20 0,95 19,00 

40 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ συσκ. 700 γραμ. τεμάχιο 200 1,95 390,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 84.051,20 

    Φ.Π.Α. 13% 10.926,65 

  
 

  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  94.977,85 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. 24% ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑ συσκ. 30 τεμαχίων Τεμάχιο 100 1,35 135,50 

2 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ συσκ. 200 γραμ. Τεμάχιο 20 0,65 13,00 

3 ΖΕΛΕ ΣΚΟΝΗ  συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 800 1,90 1.520,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.668,00 

    Φ.Π.Α. 24% 400,32 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.068,32 

 





 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄  

(ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)   
 
ΤΜΗΜΑ 7ο: Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 7 χωρίς ΦΠΑ 
13% είναι 52.470,00 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών είναι και 69.800 
τεμάχια. 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. 13% ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 30.000 0,75 22.500,00 

2 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ συσκ. 500 γραμ. Τεμάχιο 39.000 0,75 29.250,00 

3 ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (ΣΥΣΚ. 16 ΤΕΜ.)-500 γραμ Τεμάχιο 800 0,90 720,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 52.470,00 

    ΦΠΑ 13% 6.821,10 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.291,10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 

ΤΜΗΜΑ 8ο : Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 8 χωρίς ΦΠΑ 
13% είναι 35.376,00 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών είναι 6.400 κιλά. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. 13% ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ  συσκ. 1.000 γραμ. (είδος  
με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) 

Κιλό 4.400 6,19 27.236,00 

2 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ Νο 4  συσκ. 1.000 γραμ. 

σε ροδέλες (είδος  με ποσοστό έκπτωσης 
επί τοις εκατό) 
 

 

Κιλό 2.000 4,07 8.140,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 35.376,00 

    Φ.Π.Α. 13% 4.598,88 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.974,88 
 





 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ 
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 

 
ΤΜΗΜΑ 9ο : Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 9 χωρίς ΦΠΑ 
13% είναι 1.092,00 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών είναι 700 κιλά. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. 13% ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΡΑΚΑΣ  συσκ. 1.000 γραμ. 
 (είδος  με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) 

 
Κιλό 

 
700 

 
1,56 

 
1.092,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.092,00 

    Φ.Π.Α. 13% 141,96 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.233,96 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ΄ 

(ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
 
ΤΜΗΜΑ 10ο  : Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 10 χωρίς ΦΠΑ 
13% είναι 52.508,00 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών είναι 12.700 κιλά 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. 13% ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ, Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (τύπου 
Τ65%)  (είδος  με ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό  %) 

Κιλό    9.000      2,20    19.800,00 
 

2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΜΠΟΥΤΙ Χ.Κ.) νεαρού 
μόσχου έως 12 μηνών (είδος  με ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό  %) 

Κιλό    3.000      8,84    26.520,00 

3 ΜΟΣΧΑΡΙ (ΜΠΟΥΤΙ Χ.Κ.) νεαρού μόσχου 
έως 12 μηνών (είδος  με ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό  %) 

Κιλό       700      8,84      6.188,00 

    ΣΥΝΟΛΟ    52.508,00 

    Φ.Π.Α. 13%      6.826,04 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   59.334,04 

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ  Ζ΄ 
(ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ) 

 
ΤΜΗΜΑ 11ο: Για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 11 χωρίς ΦΠΑ 
13% είναι 44.123,40 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ποσοτήτων των ειδών είναι 45.840 κιλά και 
11.360 τεμάχια. 

 





(ΠΡΟΣΟΧΗ : είδη  με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό). 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με ΦΠΑ  13% ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ Τεμάχιο 8.000 0,30    2400 

2 ΑΝΙΘΟΣ συσκ. 300 γραμ. Τεμάχιο 300 0,88      264 

3 ΑΧΛΑΔΙΑ Κιλό 3.600 1,36    4896 

4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ Κιλό 1.120 2,65    2968 

5 ΔΥΟΣΜΟΣ συσκ. 300 γραμ. Τεμάχιο  100 0,35         35 

6 ΚΑΡΟΤΑ Κιλό 2.000 0,61     1220 

7 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ Κιλό 1.200 0,19       228 

8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ Κιλό 600 0,88       528 

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ Κιλό 1.600 0,42       672 

10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ συσκ. 300 γραμ. Τεμάχιο 100 1,19       119 

11 ΛΑΧΑΝΟ Κιλό 1.000 0,35       350 

12 ΛΕΜΟΝΙΑ Κιλό 1.600 2,57    4112 

13 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ συσκ. 300 γραμ. Τεμάχιο 400 0,88      352 

14 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ χωρίς κουκούτσια Κιλό 200 0,75      150 

15 ΜΑΡΟΥΛΙ Τεμάχιο 2.000 0,39      780 

16 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Κιλό 5.000 1,14    5700 

17 ΜΠΑΝΑΝΕΣ Κιλό 6.000 1,24    7440 

18 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Κιλό 4.000 0,88    3520 

19 ΠΑΤΑΤΕΣ Κιλό 14.000 0,40    5600 

20 ΠΕΠΟΝΙΑ Κιλό 1.000 0,49      490 

21 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ στρογγυλές Κιλό 60 0,74        44,4 

22 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Κιλό 1.800 0,52      936 

23 ΡΟΔΑΚΙΝΑ Κιλό 400 0,70      280 

24 ΣΕΛΙΝΟ συσκ. 300 γραμ. Κιλό 160 1,01      161,6 

25 ΣΚΟΡΔΑ Τεμάχιο 300 0,27         81 

26 ΣΠΑΝΑΚΙ Κιλό 500 1,10      550 

27 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Κιλό 160 1,54      246,4 

    ΣΥΝΟΛΟ  44.123,4 

    Φ.Π.Α 13%    5736,04 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49.859,44 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2020-140983
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 209-509762

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090001251
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.kallithea.gr
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Οδός και αριθμός: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Ταχ. κωδ.: 17676
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΑΙΚ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Τηλέφωνο: 2132070300
φαξ: 2132070385
Ηλ. ταχ/μείο: info@kallithea.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, 
Οπωροπωλείου , Κρεοπωλείου κλπ) και Γάλακτος 
δικαιούχων εργαζομένων χρονικής διάρκειας 24 μηνών
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου , Κρεοπωλείου κλπ) και 
Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά 
αναφερομένου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και 
του Ν.Π. ‘’ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΑΠΟΦΑΣΗ 415/2020 Ο.Ε.

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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